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Protokół nr 39/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 7 października 2020 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 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: 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka wraz z Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem oraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem 
Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania z zakresu stanu realizacji zadań inwestycyjnych 
na dzień 14 września 2020 r., które między innymi dotyczyły: zestawienia inwestycji 
zaplanowanych na rok 2020 i do tej pory nierozpoczętych; aktualnego stanu realizacji windy 
w Mosińskim Ośrodku Kultury, wysokości naliczonych do tej pory kar umownych  
dla wykonawcy tej inwestycji i sposobu jej prowadzenia; stanu realizacji zadania dotyczącego 
projektów i realizacji modernizacji przejść dla pieszych na drogach na terenie gminy Mosina, 
przekazania radnym wykazu lokalizacji przejść dla pieszych, dla których opracowywane są 
projekty mające poprawić stan ich bezpieczeństwa oraz wskazania, co stoi na przeszkodzie, 
aby to zadanie wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina; wskazania,  
czy w przypadku nałożenia się kilku objazdów pomiary i analiza natężenia ruchu będą 
miarodajne; terminu ogłoszenia przetargu budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Daszewicach  
i kanalizacji deszczowej w tej samej ulicy; terminu realizacji zadania dotyczącego budowy 
oświetlenia na ul. Żwirowej w Daszewicach; projektu utwardzenia ul. Lipowej  
i ul. Kasztanowej w Daszewicach; wskazania miejsc i godzin, w których odbywały się pomiary 
natężenia ruchu w Mosinie; realizacji ul. Świerkowej w Mosinie i możliwości rozwiązania 
problemu związanego z powstaniem tam miejsca niebezpiecznego – brak chodnika po jednej 
i po drugiej stronie ulicy przy braku progu zwalniającego; terminu zakończenia projektu sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krosinku; stanu realizacji projektu kanalizacji sanitarnej 
i wodociągu w ul. Wierzbowej w Daszewicach oraz stanu realizacji zadania dotyczącego 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy ul. Leśnej w Daszewicach  
w ramach współpracy z Powiatem Poznańskim. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział 
brało 12 jej członków. 
Radny Michał Kleiber zwrócił się z prośbą o przekazanie radnym listy określającej daty  
i miejsca dokonywania pomiarów natężenia ruchu w Mosinie. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła przyczyny 
opóźnień w realizacji inwestycji niewygasających. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przedstawił tematykę najbliższego posiedzenia 
Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Budownictwa w dniu 13 października br.,  
zwracając się przy tym do radnych z prośbą o przekazanie pytań, jakie chcieliby zadać 
AQUANET-owi, do dnia 9 października br., do godz. 9.00 – do Biura Rady Miejskiej  
oraz poprosił o przekazanie członkom Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  



2 
 

i Bezpieczeństwa koncepcji dotyczącej kanalizacji sanitarnej dla Dymaczewa Starego  
i Dymaczewa Nowego, jak tylko zostanie opracowana. 
Następnie prowadzący obrady Waldemar Wiązek poinformował o przyczynach, dla których 
petycja o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami trafiła do Komisji 
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 
Radny Marcin Ługawiak przedstawił swoje stanowisko w sprawie sposobu potraktowania 
przedmiotowego tematu, a następnie pytania, jakie zadał Urzędowi Komunikacji 
Elektronicznej w temacie sieci 5G, na które nie uzyskał odpowiedzi. Zaproponował przy tym, 
aby zadał je Burmistrz Gminy Mosina, wyrażając przy tym przekonanie, że może z uwagi  
na rangę urzędu te pytania uzyskają odpowiedzi. Zapytał też, czy cokolwiek przechodzi  
w sprawie posadowienia masztów sieci 5G przez Urząd Miejski w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przedstawił swoje stanowisko w sprawie sieci 5G  
i jej wpływu na zdrowie mieszkańców. Zapewnił przy tym, że jest za tym, aby zaprosić  
specjalistów w tym zakresie na posiedzenie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
w celu zasięgnięcia rzetelnych informacji w przedmiotowej sprawie. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję w powyższych sprawach, w wyniku której ustalono, że najpierw Burmistrz Gminy 
Mosina prześle Urzędowi Komunikacji Elektronicznej pytania radnego Marcina Ługawiaka 
dotyczące sieci 5G, a później na posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa zaprosić przedstawicieli różnych instytucji, którzy mogliby podzielić się 
wiedzą w temacie sieci 5G i jej wpływie na zdrowie mieszkańców. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu 
udział brało 13 jej członków. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 
stanowiska Burmistrza Gminy Mosina w sprawie budowy nowego budynku Przedszkola nr 3 
Integracyjnego w Mosinie oraz przewidywanego terminu realizacji tej inwestycji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.44.  
 
 
   protokołował                                                   przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski                                     (-) Waldemar Wiązek 
 


