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Protokół nr 31/20 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym  

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.15 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie w składzie: Waldemar Wiązek, Michał 

Kleiber, Arkadiusz Cebulski, Ewelina Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Zbigniew Grygier, 

Łukasz Kasprowicz, Roman Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, Jan Marciniak, Adam 

Monikowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak, Czesław 

Tomczak i Waldemar Waligórski oraz goście: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 

Adam Ejchorst, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, Kierownik 

Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, Przewodnicząca Rady 

Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur, radna Wiesława Mania i radny Dominik Michalak 

oraz przedstawiciele Aquanet S. A.: Grażyna Solman i Paulina Wilińska-Kałka. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia 

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 

Paulina Wilińska-Kałka z Aquanet S. A. przedstawiła stan realizacji budowy magistrali 

wodociągowej: Krosno, Borkowice, Bolesławiec, Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie.  

Następnie przedstawiciele Aquanet S. A. udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata  

2020-2029, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa przyjęła 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek  

nr 1 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 2020-2029. 4 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 

informacje na temat opracowywanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mosina, określając przy tym aktualny etap jego realizacji, 

przewidywany termin zakończenia rozpatrywania zgłoszonych do niego uwag oraz realny 

termin wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu, po czym udzielił odpowiedzi  

na pytania zgłoszone w tym temacie. Następnie przedstawił informację na temat etapu realizacji 

poszczególnych opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

i udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące powyższej problematyki. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap I, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury, którego kserokopia 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 

przedmiotowego projektu uchwały. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa przyjęła 15 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek  

nr 2 dotyczący ustalenia stawki procentowej w wysokości 1% w § 16 projektu uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 

Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap I, 16 głosami „za” – wniosek nr 3 dotyczący 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap I,  

a 15 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury. Jeden radny nie wziął 

udziału w dwóch ostatnich głosowaniach.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił informacje na temat spółki „Park 

Strzelnica” Sp. z o.o. i aktualnych perspektyw budowy pływalni w Mosinie. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła stan realizacji 

zadań inwestycyjnych na terenie gminy Mosina oraz stan realizacji inwestycji 

niewygasających, które zostały przekazane pismem IK.0003.18.2020.JP z dnia 20 kwietnia 

2020 r., stanowiącym załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi  

na pytania dotyczące powyższych tematów. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił informacje na temat etapu 

realizacji przejęcia na własność Gminy Mosina ujęcia wody w Majątku Rogalin. 

Radny Roman Kolankiewicz przedstawił swoje krytyczne stanowisko w przedmiotowej 

sprawie. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru  

i granic aglomeracji Poznań oraz projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo w celu 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo, których kserokopie stanowią 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 

przedmiotowych projektów uchwał. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 11 głosami „za”,  

przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Poznań oraz wniosek nr 6 dotyczący zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

tj. Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji  

Mosina-Puszczykowo. 3 radnych nie wzięło udziału w tych głosowaniach. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego, 

którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi  

na pytania dotyczące przedmiotowego projektu uchwały. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”  

– wniosek nr 7 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk  

na terenie Gminy Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego. 3 radnych nie 

wzięło udziału w tym głosowaniu. 
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Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody, którego kserokopia 

stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”  

– wniosek nr 8 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 3 radnych nie 

wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 

drogą powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za”,  

przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 9 dotyczący 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 

publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą 

powiatową nr 2464P. 3 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 

w miejscowości Radzewice, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego projektu uchwały. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  

przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 10 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 

w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze 

powiatowej w miejscowości Radzewice. 3 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 

w miejscowości Dymaczewo Stare, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 

protokołu.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”  

– wniosek nr 11 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 3 radnych nie 

wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze 

wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Dymaczewo Stare, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”  

– wniosek nr 12 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 3 radnych nie 

wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania 

publiczną drogą wojewódzką nr 431, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 

protokołu.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”  

– wniosek nr 13 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 3 radnych nie 

wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną 

drogą powiatową nr 2463P - ul. Śremską w m. Świątniki, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu.  
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Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za”  

– wniosek nr 14 dotyczący zaopiniowania przedmiotowego projektu uchwały. 3 radnych nie 

wzięło udziału w tym głosowaniu. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa 14 głosami „za” ustaliła swój plan pracy na rok 2020, który stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 3 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 

W ramach spraw bieżących, poszczególni członkowie Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa poruszyli problemy dotyczące zakresu działania wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. 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 2020-2029. 

2. Komisja wnioskuje o ustalenie stawki procentowej w wysokości 1% w § 16 projektu 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap I. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów 

miasta Mosina - etap I. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Czapury. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Poznań. 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego, tj. Gminą Mosina a Miastem Puszczykowo  

w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 

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

Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 

wykonywanych na pomniku przyrody. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową  

nr 2469P oraz drogą powiatową nr 2464P. 

10. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 

nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości 

Radzewice. 

11. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 

nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości 

Dymaczewo Stare. 

12. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 

nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w miejscowości 

Dymaczewo Stare. 

13. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa 

Wielkopolskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą 

wojewódzką nr 431. 
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14. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową  

nr 2463P - ul. Śremską w m. Świątniki. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.00.  

 

 

     protokołował                                                       przewodniczył 

(-) Piotr Sokołowski                                         (-) Waldemar Wiązek 

 

 

 


