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Protokół nr 30/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 7 grudnia 2022 r.,  

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

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:08 Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. 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: 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Jan Dziurzyński 
przedstawił wniosek ZG.2280.19.2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 10 listopada 
2022 r. o dokonanie zmiany w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów wsi Wiórek, który znajduje się w materiałach komisji 
i możliwości jego realizacji. 
W dyskusji nad przedmiotowym wnioskiem poruszono między innymi następujące tematy: 

− planów Nadleśnictwa Babki wobec gruntów wskazanych w przedmiotowym wniosku i ich 
wcześniejszych właścicieli, 

− stanu prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina, 

− stanu prac nad projektem uchwały krajobrazowej, 

− gminnych gruntów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
o którego zmianę wnioskuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki, 

− konsekwencji realizacji przedmiotowego wniosku. 
Udział w niej wzięli: radna Jolanta Szymczak, radna Elżbieta Jarecka i radny Andrzej Raźny. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa Jan Dziurzyński oraz Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy 
Mosina Marcin Lis. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybyli kolejno: radny Ziemowit Maląg, radny 
Andrzej Raźny i radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa udział brało 8 jej 
członków. 
Małgorzata Stańczak z Referatu Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy 
Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, który znajduje się 
w materiałach komisji. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− proponowanej minimalnej odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych od obiektów wymienionych w przedmiotowym projekcie uchwały i sposobu 
jej ustalenia, 

− liczby sklepów, które stracą możliwość sprzedaży napojów alkoholowych po wejściu 
w życie przedmiotowej uchwały w proponowanym kształcie, 

− dotychczas obowiązującej odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych od obiektów wymienionych w przedmiotowym projekcie uchwały i sposobu 
jej ustalenia, 
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− średniej i najczęściej występującej odległości miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych od obiektów wymienionych w przedmiotowym projekcie uchwały w innych 
gminach, 

− obiegu dokumentów dotyczących przedmiotowej sprawy w Urzędzie Miejskim w Mosinie, 

− inwentaryzacji obiektów znajdujących się na terenie gminy Mosina, w których 
sprzedawane są napoje alkoholowe i ich położenia w stosunku do obiektów 
wymienionych w przedmiotowym projekcie uchwały, 

− istoty pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie 
w zakresie kontroli miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych znajdujących się 
na terenie gminy Mosina, 

− problemów wywołanych przez inne niż alkoholizm uzależnienia, 

− liczby podmiotów, którym z końcem 2022 roku kończy się koncesja na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

− potrzeby montażu monitoringu w miejscach sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych znajdujących się na terenie gminy Mosina, 

− konsekwencji podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych w proponowanym kształcie, 

− możliwości wprowadzenia zapisu wskazującego, że proponowana odległość miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów wymienionych 
w przedmiotowym projekcie uchwały dotyczy punktów, które po raz pierwszy ubiegają się 
o zgodę na sprzedaż alkoholu. 

Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka, radny Ziemowit Maląg, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Andrzej Raźny, radny Marcin Ługawiak, radna Jolanta Szymczak i radny 
Maciej Patela. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Małgorzata Stańczak z Referatu Spraw 
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Monika Kuciak z Referatu Spraw 
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 9 jej członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa najpierw 
6 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” – odrzuciła wniosek o ustalenie odległości 10 m 
pomiędzy miejscem sprzedaży napojów alkoholowych od szkół, boisk, placów zabaw, miejsc 
kultu religijnego itp., po czym 5 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła 
wniosek dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019 – 2022 
z perspektywą na lata 2023-2026” za lata 2019-2020, który znajduje się w materiałach 
komisji i jego ocenę. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− braku potrzeby analizy przedmiotowego dokumentu, 

− możliwości przygotowania kolejnego raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Mosina” przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

− wskaźnika poziomu recyklingu, 

− sposobu opisania w przedmiotowym dokumencie sprawy budowy ścieżek rowerowych 
na terenie gminy Mosina, 
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− potrzeby opracowywania tego rodzaju programów i raportów, 

− braku przedstawienia w przedmiotowym dokumencie wniosków z danych zawartych 
w zamieszczonych w nim tabelkach, 

− kosztu opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019 – 
2022 z perspektywą na lata 2023-2026” za lata 2019-2020 oraz raportu z jego realizacji.  

Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, radna Elżbieta Jarecka, radny Andrzej Raźny, 
radny Michał Kleiber, radny Maciej Patela i radny Ziemowit Maląg. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 8 jej członków. 
W dyskusji nad planem pracy Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa na rok 2023 udział wzięli: radna Elżbieta Jarecka, radny Marcin Ługawiak 
oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Mosina, 

− samowolnej lokalizacji sztucznej choinki z oświetleniem świątecznym na terenie Osiedla 
nr 3 w Mosinie, reakcji na to Urzędu Miejskiego w Mosinie i możliwości rozwiązania tego 
problemu, 

− wniosku dotyczącego pielęgnacji, czy wycięcia drzew na ul. Skrajnej w Mosinie, 

− potrzeby ustalenia zasad dotyczących przeznaczania przez jednostki pomocnicze Gminy 
Mosina środków finansowych na utrzymanie zieleni na swoich terenach, 

− potrzeby zajęcia się przez Komisję Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa tematem dotyczącym usuwania azbestu, 

− możliwości lokalizacji na terenie gminy Mosina elektrowni fotowoltaicznych i wiatraków. 
Udział w niej wzięli: radny Michał Kleiber, radna Elżbieta Jarecka, radny Andrzej Raźny, 
radny Mieczysław Rożek, radna Jolanta Szymczak i radny Maciej Patela.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka oraz Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina 
Marcin Lis. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 7 jej członków. 

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA: 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania 
na terenie gminy Mosina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:18.  

protokołował przewodniczyła 

(-) Piotr Sokołowski (-) Elżbieta Jarecka 


