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Protokół nr 41/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 17 listopada 2020 r.  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 15.00 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 załączonych list 
obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa dokonała kolejno wizji lokalnych 
inwestycji wykonanych i będących w trakcie realizacji na terenie Mosiny: zbiornika 
retencyjnego wód deszczowych dla odwodnienia dróg na Osiedlu Nowe Krosno w Mosinie, 
przy ul. Leśmiana oraz ulic: Brzechwy, Sowinieckiej i Świerkowej w Mosinie.  
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie kontynuowała swoje 
posiedzenie w trybie zdalnym od godz. 17.30. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka ustosunkowała się  
do zapytania dotyczącego określenia inwestycji zaplanowanych na rok 2020, które Burmistrz 
Gminy Mosina zamierza zakończyć w roku 2020 oraz inwestycji, które planuje przenieść  
na rok 2021, a następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem 
udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, które z zaplanowanych na rok 2020 
inwestycji w ogóle nie zostało do tej pory rozpoczętych. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Marcin Ługawiak i radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 13 jej członków. 
Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Tomaszem Łukowiakiem oraz Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 
Joanną Pawlicką udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia 
ilości rozpatrzonych do tej pory uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz terminu wyłożenia projektu tego 
studium do publicznego wglądu, wskazania, czy do tej pory uchwalone miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego będą musiały zostać zweryfikowane po uchwaleniu 
nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina, wskazania, czy w projekcie nowego studium jest przewidywana strefa przemysłowa 
w rejonie Mieczewa i Świątnik, określenia stopnia zaawansowania prac związanych  
z przebudową Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie i określenia terminu realizacji tej 
inwestycji, wskazania w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina potencjalnego miejsca na terenie gminy Mosina, w którym 
miałaby powstać stacja przeładunkowa odpadów komunalnych oraz określenia,  
czy infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa w ul. Sowinieckiej w Mosinie  
do Zakładu  Usług Komunalnych i mieszkańców została wymieniona. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
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posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 14 jej 
członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję nad potrzebą wypracowania przy pomocy Burmistrza Gminy Mosina standardów 
budowy i przebudowy dróg oraz możliwości ich uwzględniania w przygotowywanym 
programie budowy dróg, potrzeby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
w sprawie rozwiązań komunikacyjnych ich dotyczących, braku działań Gminy Mosina 
mających na celu spowolnienie ruchu na drogach i pomijania wsi w realizacji projektów 
inwestycji drogowych, trudności, jakie Gmina Mosina ma w negocjacjach ze Starostwem 
Powiatowym w Poznaniu w sprawie realizacji poszczególnych inwestycji oraz kryteriów, jakie 
powinny być uwzględniane w rankingu budowy dróg. 
Radny Arkadiusz Cebulski zwrócił się do Burmistrza Gminy Mosina o wyjaśnienie 
mieszkańcom gminy Mosina z czego wynika taki, a nie inny stan realizacji ul. Świerkowej  
w Mosinie oraz o podjęcie działań mających na celu przejęcie Kanału Mosińskiego na odcinku 
miejskim przez Gminę Mosina. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do powyższych wniosków 
radnego Arkadiusza Cebulskiego, a następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi możliwości 
partycypacji AQUANET S.A. w kosztach budowy dróg realizowanych przez Gminę Mosina  
na terenie strefy ochronnej ujęcia wody w roku 2021. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący wypracowania przez Burmistrza 
Gminy Mosina we współpracy z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
standardów budowy i przebudowy dróg, w tym dróg rowerowych na terenie gminy Mosina 
oraz wniosek nr 2 dotyczący przedkładania koncepcji projektu drogowego Komisji Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w celu jej zaopiniowania. 
Następnie w ciągu dalszej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa opuściła radna Agnieszka Gorzyńska i radny Arkadiusz Cebulski, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 12 jej członków.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła problem braku 
systemowego rozwiązania odbioru zebranych przez mieszkańców liści opadłych z drzew 
rosnących przy drogach publicznych. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem przeprowadziła dyskusję nad możliwościami rozwiązania 
powyższego problemu. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa opuścił 
radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
wyposażenia świetlic wiejskich w odpowiednie pojemniki na segregację odpadów 
komunalnych. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje o wypracowanie przez Burmistrza Gminy Mosina we współpracy  

z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa standardów budowy  
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i przebudowy dróg, w tym dróg rowerowych na terenie gminy Mosina. Standardy  
staną się częścią programu w zakresie budowy dróg w gminie Mosina. 

2. Komisja wnioskuje o przedkładanie koncepcji projektu drogowego Komisji Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w celu jej zaopiniowania. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.09.  
 
 
   protokołował                                                przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski                                                       (-) Waldemar Wiązek 
 

 


