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Protokół nr 10/19 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2019 r., 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie 

wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według list 

obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Michał Dudziak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego przy Kanale 

Mosińskim, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybyli radni: Zbigniew Grygier  

i Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa udział brało 13 jej członków. 

Następnie Michał Dudziak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzielił 

odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, co można robić w Parku 

Miejskiego przy Kanale Mosińskim; wskazania, czy przedmiotowy park będzie obiektem 

otwartym; określenia kosztów jego utrzymania; wskazania, kto będzie się zajmował 

otwieraniem i zamykaniem przedmiotowego parku oraz możliwości wyrządzania szkód  

w Parku Miejskim przy Kanale Mosińskim przez dziki. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 10 głosami „za”,  

przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego przy Kanale 

Mosińskim. 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się o przekazanie radnym na piśmie 

informacji o tym, że na wykonawcy Parku Miejskiego przy Kanale Mosińskim będą ciążyły 

koszty jego utrzymywania przez okres 3 lat. 

Radna Małgorzata Kaptur przedstawiła swoje uwagi i zastrzeżenia do regulaminu korzystania 

z Parku Miejskiego przy Kanale Mosińskim, na które udzielił odpowiedzi Michał Dudziak  

z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem. 

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę na fakt, że park istniejący w od wielu lat w centrum 

Mosiny nie posiada regulaminu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie. 

W trakcie tej dyskusji, na Salę Konferencyjną przybyli radni: Andrzej Raźny i Agnieszka 

Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa udział brało 15 jej członków. 

Martyna Tonińska z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019  

oraz określenia sezonu kąpielowego, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania przyczyn 

zróżnicowania długości sezonu kąpielowego dla poszczególnych kąpielisk. 
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Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie,  

czyli 15 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego. 

Martyna Tonińska z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzieliła 

odpowiedzi na pytanie dotyczące status miejsca, które jest wykorzystywane do kąpieli  

przy przystani żeglarskiej w Dymaczewie Nowym. 

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia przez Gminę Mosina od Powiatu Poznańskiego realizacji zadań 

związanych z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Mosinie 

z siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego i Pałacem w Rogalinie, umożliwiającej 

przejazd większych grup rowerzystów i turystów, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybył radny Roman Kolankiewicz,  

tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa udział brało 16 jej członków. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję nad przedmiotowym projektem uchwały, w wyniku której ustalono, że wyżej 

wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie zaopiniuje go podczas najbliższej sesji 

Rady Miejskiej w Mosinie. 

Następnie przedstawiciele AQUANET S.A. udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez 

poszczególnych radnych dotyczące poszczególnych inwestycji zaplanowanych do realizacji 

na terenie gminy Mosina w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018-2027, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie,  

czyli 16 głosami „za” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018-2027. 

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła przyczyny braku możliwości 

przedstawienia w dniu dzisiejszym tematu dotyczącego podziemnej infrastruktury technicznej 

w drogach gminnych i chodnikach. 

Aspirant Leszek Wojtkowiak z Komisariatu Policji w Mosinie przedstawił sprawozdanie  

z działalności Komisariatu Policji w Mosinie w roku 2018. Następnie udzielił odpowiedzi  

na pytania, które między innymi dotyczyły: sytuacji kadrowej Komisariatu Policji w Mosinie; 

ilości oznakowanych radiowozów, którym dysponuje KP w Mosinie; wskazania,  

czy przedstawiane dane były porównywane z danymi dotyczącymi gmin o podobnej  

do Gminy Mosina wielkości i charakterystyce; wskazania, czy są obszary na terenie gminy 

Mosina bardziej zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie; wskazania, czy wśród 

cudzoziemców mieszkających na terenie gminy Mosina również występują zjawiska 

przestępcze; patroli policyjnych dotyczących ruchu drogowego na terenie gminy Mosina; 

statystyk dotyczących obszarów gminy Mosina patrolowanych przez płatne patrole policyjne; 

wskazania, czy policja kontroluje spotkania kierowców samochodów na targowisku miejskim 

w Mosinie; mapy zagrożeń i sposobu jej weryfikacji przez policję; wskazania, czy policja 

prowadzi monitoring islamistów;  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 

ewentualności zamykania targowiska miejskiego w Mosinie na noc. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat możliwości i potrzeby rozwiązania problemu drifterów na terenie gminy 

Mosina. 
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Włodzimierz Głuchy ze Straży Miejskiej w Mosinie przedstawił sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej w Mosinie w roku 2018. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które 

między innymi dotyczyły: nieobyczajnych wybryków z jakimi Straż Miejska w Mosinie miała 

do czynienia w roku sprawozdawczym oraz sposobu posiłkowania się przez Straż Miejską  

w Mosinie z monitoringu w Czapurach. 

Komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w Mosinie Roman Rembielak przedstawił 

sprawozdanie z działalności w roku 2018. 

Komendant Gminny ZOSP RP Michał Kołodziejczak przedstawił sprawozdanie z działalności 

ZOSP RP w roku 2018, wskazując przy tym na problemy w ich funkcjonowaniu,  

które wymagają pilnego rozwiązania. 

Damian Pietruszewski z OSP Pecna przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Pecna  

w roku 2018. 

W trakcie tego wystąpienia, Salę Konferencyjną opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc 

odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa udział brało 15 jej członków. 

Michał Tomczak z OSP Krajkowo przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Krajkowo 

w roku 2018. 

Sławomir Barański z OSP Nowinki przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Nowinki  

w roku 2018. 

Beata Tomczak z OSP Radzewice przedstawił sprawozdanie z działalności OSP Radzewice  

w roku 2018, wskazując przy tym potrzebę rozbudowy remizy OSP Radzewice. 

Radny Roman Kolankiewicz zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia parkingu dla świetlicy 

wiejskiej i remizy w Radzewicach. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił jakie widzi priorytety w zakresie 

bezpieczeństwa na terenie gminy Mosina. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY 

ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania 

z Parku Miejskiego przy Kanale Mosińskim. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Mosina na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.   

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  

w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018-2027. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.53. 

 

 

   protokołował                             przewodniczył 

 

(-) Piotr Sokołowski                     (-) Waldemar Wiązek 
 

 


