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Protokół nr 9/21 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 25 maja 2021 r. w trybie zdalnym 
 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:02 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak poinformował o tym, że dzisiejsze posiedzenie Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego zostało zwołane na prośbę radnej Agnieszki Gorzyńskiej  
i radnego Arkadiusza Cebulskiego. Podziękował przy tym Prezesowi Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie i Prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
sp. z o.o. w Mosinie Janowi Gurgunowi za odpowiedzi udzielone na pytania skierowane  
do niego wraz z zaproszeniem na to posiedzenie, których kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
dołączyła radna Jolanta Szymczak, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 9 jej 
członków. 
Radny Arkadiusz Cebulski przedstawił genezę potrzeby zwołania dzisiejszego posiedzenia 
Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, które ma na celu omówienie problematyki 
związanej z funkcjonowaniem Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
dołączył radny Roman Kolankiewicz, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 10 jej 
członków. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− relacji między pracownikami Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie 
zajmującymi się zielenią a Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, 

− braku w strategii rozwoju Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie informacji dotyczących 
rozwoju działu drogowego, 

− komunikacji między Burmistrzem Gminy Mosina a Prezesem Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie i Prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
sp. z o.o. w Mosinie, 

− odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych przez firmę z Czapur, 

− potrzeby umożliwienia pracownikom anonimowego zgłaszania uwag  
do funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie, 

− przyczyn porzucenia pracy przez jednego z pracowników jednej z wyżej 
wymienionych spółek komunalnych, 

− celowości częstego porównywania Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie do przedsiębiorstwa  
o podobnej charakterystyce w Słupsku, 

− przyczyn posądzania pracowników wyżej wymienionych spółek komunalnych  
o działania na szkodę tych spółek, 
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− oskarżeń wysuwanych wobec Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.  
w Mosinie i Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie Jana 
Gurguna w czasie, gdy kierował innym przedsiębiorstwem, 

− wątpliwości co do upoważnienia radnych do ingerowania w stosunki międzyludzkie  
w spółkach komunalnych, 

− potrzeby ustalenia jasnych zasad koszenia zieleni w jednostkach pomocniczych 
Gminy Mosina, 

− źródeł finansowania rozwoju Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie, 

− potrzeby zorganizowania przez Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.  
w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie Jana Gurguna 
spotkania z pracownikami obu spółek komunalnych, na którym mogliby przedstawić 
swoje uwagi, 

− sprzątania śródmieścia Mosiny przez wyznaczonego pracownika Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie lub Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Mosinie, 

− wysokości stawek Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie za różnego rodzaju usługi i konsekwencji  
z tym związanych, 

− funkcjonowania targowiska miejskiego w Mosinie oraz strefy płatnego parkowania 
niestrzeżonego w Mosinie, 

− realizacji przez Prezesa Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie Jana Gurguna wniosków 
mieszkańca gminy Mosina Jarosława Olejniczaka o udostępnienie informacji 
publicznej, 

− potrzeby posiadania Biuletynu Informacji Publicznej przez spółki komunalne,  

− niewłaściwości opracowania strategii rozwoju Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie  
bez sporządzenia audytu obu spółek komunalnych, 

− stanu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, 

− organizacji pracy i sposobu określania czasu pracy w Zakładzie Usług Komunalnych  
sp. z o.o. w Mosinie i w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie. 

W dyskusji udział wzięli: radna Agnieszka Gorzyńska, radny Jan Marciniak, radny Roman 
Kolankiewicz, radny Łukasz Kasprowicz, radny Arkadiusz Cebulski, radny Waldemar Wiązek, 
radna Elżbieta Jarecka, radny Ryszard Rybicki i mieszkaniec gminy Mosina ……………… 
…………………….. . 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Prezes Zakładu Usług Komunalnych  
sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie Jan 
Gurgun i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego opuścili: radny 
Andrzej Raźny, radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek i radny Maciej Patela, tak 
więc do jego końca udział w nim brało 6 jej członków. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:40.   
 
      protokołował                                                         przewodniczył 

(-) Piotr Sokołowski                                           (-) Jan Marciniak 


