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Protokół nr 37/22 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 

Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 13 grudnia 2022 r. 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:07 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie z listami obecności, które 
znajdują się w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego. 
Następnie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski udzielił 
odpowiedzi na pytanie radnego Łukasza Kasprowicza, które dotyczyło praktycznej oceny 
projektu wydatków majątkowych na rok 2023. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina 
Marcin Lis i radny Jan Marciniak. 
Następnie Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przeprowadziła dyskusję 
nad sprawozdaniem ze sprzedaży, nabywania i obciążania Gminy Mosina w okresie od 1 lipca 
do 30 listopada 2022 r., które znajduje się w materiałach komisji. Podczas niej poruszono 
między innymi następujące tematy: 

− gruntów rolnych w Nowinkach, które zostały zbyte w okresie sprawozdawczym, 

− potrzeby opiniowania gruntów planowanych do sprzedaży przez Referat Inwestycji 
i Rozwoju Gminy. 

Prowadzący obrady Jan Marciniak zobowiązał się, że poprosi Kierownika Referatu Geodezji 
i Nieruchomości Piotra Sternala o uszczegółowienie informacji zawartych w przedmiotowym 
sprawozdaniu i prześle członkom Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego uzyskaną 
odpowiedź. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski przedstawił roboczy 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania, 
który znajduje się w materiałach komisji. Udzielił przy tym odpowiedzi na pytania dotyczące 
poszczególnych zadań inwestycyjnych, które zadali poszczególni członkowie Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego: radny Jan Marciniak, radny Zbigniew Grygier, radny 
Andrzej Raźny i radny Łukasz Kasprowicz. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/520/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 
2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację 
zadania na drodze powiatowej nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina, 
który znajduje się w materiałach komisji. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski, radny Andrzej Raźny 
i radna Jolanta Szymczak, Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, 
czyli 6 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu 
uchwały. 
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Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/521/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 
2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację 
zadania na drodze powiatowej nr 2464P w miejscowości Radzewice, który znajduje się 
w materiałach komisji. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” – 
wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
24 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu 
zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice, który 
znajduje się w materiałach komisji. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” – 
wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Szymon Szydłowski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, który znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− istoty przedmiotowego projektu uchwały i dotychczasowego sposobu realizacji zadania, 
którego on dotyczy, 

− problemów związanych z projektowaniem ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 431 z ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie i potrzeby znalezienia rozwiązania tego 
zadania z jak najmniejszą ingerencją we własność prywatną, 

− dotychczasowych wariantów projektu przedmiotowego ronda, 

− potrzeby przygotowania koncepcji organizacji ruchu na terenie gminy Mosina podczas 
budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 431 z ul. Rzeczypospolitej 
Mosińskiej w Mosinie i budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 431 z drogą 
wojewódzką nr 430 w Mosinie, 

− możliwości realizacji przez Gminę Mosina budowy ronda na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 431 z drogą wojewódzką nr 430 w Mosinie. 

Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Jan Marciniak, radny Andrzej Raźny, 
radna Jolanta Szymczak i radny Dominik Michalak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 
Gminy Szymon Szydłowski. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny Dominik Michalak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego udział brało 7 jej 
członków. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, czyli 7 głosami „za” – 
wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Nr LVI/473/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia 
od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 
wojewódzkimi. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/520/22 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy 
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finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej 

nr 2463P od miejscowości Mosina do granic Gminy Mosina. 

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/521/22 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania na drodze powiatowej 

nr 2464P w miejscowości Radzewice. 

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/413/21 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P 

w miejscowości Borkowice. 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/473/21 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przejęcia od 

Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 

wojewódzkimi. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18:45.  

protokołował przewodniczył 

(-) Piotr Sokołowski (-) Jan Marciniak 


