
1 
 

Protokół nr 48/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 15 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.02 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: 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przypomniał tematykę dzisiejszego posiedzenia 

oraz przedstawił harmonogram prac Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

dotyczący dalszego procedowania projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021.  

W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 

posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej 

członków. 

Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki poinformował, iż złożył wniosek 

do budżetu Gminy Mosina na rok 2021 na zakup samochodu z napędem na cztery koła, 

uzasadniając przy tym między innymi konieczność jego zakupienia. Jednocześnie wskazał jaką 

flotą samochodów dysponuje Straż Miejska w Mosinie i w jakim zakresie są one 

wykorzystywane.  

W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej 
członków. 
Radny Roman Kolankiewicz między innymi zwrócił uwagę, iż wniosek Komendanta Straży 
Miejskiej w Mosinie nie został uwzględniony przez Burmistrza Gminy Mosina. Następnie 
odnosząc się do informacji uzyskanej na innymi posiedzeniu komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie,  iż zakup samochodu przez Gminę Mosina będzie korzystniejszy niż wzięcie tego 
auta w leasing, poprosił o wyjaśnienie na czym ta korzyść polega. Ponadto wskazał między 
innymi, iż należy porównać koszty utrzymania samochodów, które obecnie posiada Straż 
Miejska w Mosinie z rocznymi ratami leasingowymi. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Mosina 
Agnieszką Chełminiak odniósł się do wypowiedzi radnego Romana Kolankiewicza. 
W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej 
członków. 
Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat możliwości i korzyści leasingowania 
samochodu przez Gminę Mosina. Ponadto wskazał, iż należy na dzisiejszym posiedzeniu 
wstępnie zestawić koszty leasingu rocznego z kosztami utrzymania samochodu.  
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak ustosunkowała się do wypowiedzi 
radnego Romana Kolankiewicza. 
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Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Mosina 
Agnieszką Chełminiak udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, czy istnieje 
możliwość zakupienia samochodu dla Straży Miejskiej w Mosinie przez Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
Radny Jan Marciniak między innymi wskazał, iż radni Rady Miejskiej w Mosinie nie zostali 
poinformowani o  zapotrzebowaniu jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych 
Gminy Mosina, podkreślając przy tym, iż wnioski złożone do budżetu Gminy Mosina na rok 
2021 powinny zostać przekazane Radzie Miejskiej w Mosinie.  
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji 

dotyczących wskazania ilości kilometrów jakie Straż Miejska w Mosinie przejechała 

samochodami w ciągu roku  i  przez okres ostatnich pięciu lat. 

Radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat złożonego przez Straż Miejska 

w Mosinie wniosku dotyczącego zakupu samochodu terenowego.  

Radny Jan Marciniak zwrócił się z zapytaniem, czy Komendant Straży Miejskiej w Mosinie 
w terminie ustawowym złożył wniosek do budżetu Gminy Mosina na rok 2021 na zakup 
samochodu. 
W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej 
członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję dotyczącą potrzeby zakupienia przez Gminę Mosina samochodu terenowego 
dla Straży Miejskiej w Mosinie, jego marki oraz dokonania tego zakupu, w tym możliwości jego 
zakupu ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 
Radny Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka między innymi 
wskazał, iż w jego ocenie radni Rady Miejskiej w Mosinie powinni uzyskać zestawienie 
dotyczące zapotrzebowania/wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych 
oraz  jednostek pomocniczych Gminy Mosina na rok 2021 ze wskazaniem, jakie wydatki 
inwestycyjne nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021. 
Następnie odniósł się do możliwości uzyskania środków finansowych na wydatki inwestycyjne 
ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. 
Radny Ryszard Rybicki odniósł się między innymi do kwestii bezpieczeństwa w Gminie Mosina 
oraz zapotrzebowania Straży Miejskiej, podkreślając przy tym, iż w jego ocenie 
bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu. Jednocześnie wyraził swoją opinię 
na temat działań Rady Miejskiej w Mosinie i jej komisji w zakresie bezpieczeństwa.  
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek dokonał podsumowania omawianego tematu, 
podkreślając przy tym, iż w jego ocenie Rada Miejska w Mosinie powinna poprzeć wniosek 
Komendanta Straży Miejskiej o zabezpieczenie w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 
środków finansowych na zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej w Mosinie.  
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Michał Kołodziejczak wskazał między innymi, 
iż jego zdaniem obecnym problemem działania służb jest brak aktualnej strategii rozwoju, 
w tym jednostek straży pożarnej i ich funkcjonowania. Następnie odniósł się do wniosku jaki 
złożył do budżetu Gminy Mosina na rok 2021 o dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mosina. Jednocześnie wskazał na potrzeby inwestycyjnych 
jednostek OSP z terenu gminy Mosina oraz wyraził swoją opinię na temat pozyskiwania przez 
Gminę Mosina środków zewnętrznych. Następnie między innymi wskazał na potrzebę 
ustalenia aktualnej strategii rozwoju jednostek straży pożarnej i ich funkcjonowania 



3 
 

oraz odniósł się do mechanizmu finansowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, 
a także kosztów ich funkcjonowania oraz działań księgowych prowadzonych przez Gminę 
w tym zakresie. Ponadto uzasadnił konieczność zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla jednostki OSP Mosina.  
W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 14 jej 
członków. 
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina Agnieszka Chełminiak odniosła się do wypowiedzi 
Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Michała Kołodziejczaka dotyczącej 
kosztów utrzymania OSP w Mosinie oraz działań księgowych prowadzonych przez Gminę 
Mosina  w tym zakresie. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
między innymi wskazania sposobu wydatkowania środków finansowych przez Gminę Mosina 
na zakup mundurów dla OSP. Następnie odniósł się do wypowiedzi Komendanta Gminnego 
Ochotniczej Straży Pożarnej Michała Kołodziejczaka dotyczącej finansowania OSP przez Gminę 
Mosina oraz na temat strategii rozwoju jednostek straży pożarnej i ich funkcjonowania. 
Wyraził też swoją opinię na temat działań ratowniczych prowadzonych przez OSP z terenu 
gminy Mosina, podkreślając przy tym między innymi, iż w jego ocenie dla OSP powinien zostać 
zakupiony lekki wóz terenowy z wymiennymi modułami.  
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Michał Kołodziejczak odniósł się do kwestii 
finansowania OSP przez Gminę Mosina oraz do księgowości z tym związanej. Następnie 
ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha dotyczącej 
działań ratowniczych prowadzonych przez OSP, wskazując przy tym między innymi 
na procedury Państwowej Straży Pożarnej w dysponowaniu siły i środków do zdarzeń 
ratowniczych oraz odniósł się do propozycji Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej zakupu 
dla OSP lekkiego wozu terenowego z wymiennymi modułami. 
Radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat zakupu dla OSP lekkiego wozu 
terenowego, wskazują przy tym, iż w jego ocenie niezbędne jest zakupienie dla OSP ciężkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu terenowego dla Straży Miejskiej. 
Następnie odniósł się między innymi do kwestii potrzeby ustalenia strategii działania służb.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się między innymi do kwestii sprzętu 
ratowniczego i do potrzeby zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
oraz do działań ratowniczych OSP.  
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina 
na temat działań ratowniczych prowadzonych przez OSP wskazał na procedury Państwowej 
Straży Pożarnej dotyczące dysponowania sił i środków do zdarzeń ratowniczych. 
Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat działań ratowniczych OSP i procedur 
z tym związanych. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Ryszarda Rybickiego 
dotyczącej działań Rady Miejskiej i jej komisji w zakresie bezpieczeństwa. Jednocześnie 
ustosunkował się do kwestii braku zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 
środków finansowych na zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej oraz do braku 
strategii. Następnie wyraził swoją opinię na temat celowości propozycji Burmistrza Gminy 
Mosina dotyczącej zakupu lekkiego wozu terenowego dla OSP, na temat działań strażaków 
OSP oraz na temat braku wpisania w budżet Gminy Mosina całej kwoty na zakup mundurów 
dla OSP.  
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Prowadzący obrady Waldemar Wiązek wyraził swoją opinię na temat osób tworzących OSP 
na terenie gminy Mosina oraz odniósł się do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony 
środowiska i Bezpieczeństwa, którego tematem była działalność i potrzeby Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na terenie gminy Mosina. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wskazał między innymi na potrzebę dobrej 
współpracy Gminy Mosina z służbami w tym z OSP, podkreślając przy tym, iż jego zdaniem 
ważny jest rozwój działalności OSP. Następnie odniósł się do działań ratowniczych OSP.  
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Michał Kołodziejczak odniósł się 
do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha. Następnie udzielił 
odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, kiedy były ostatnio 
podwyżki ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych oraz wskazania, 
czy jednostki OSP dysponują młodą kadrą, która będzie korzystać z nowego sprzętu. 
Radny Jan Marciniak między innymi odniósł się do wypowiedzi radnego Romana Kolankiewicza 
dotyczącej możliwości zakupienia samochodu dla Straży Miejskiej z wolnych środków, 
wskazując przy tym na potrzebę gradacji potrzeb Gminy Mosiny. Następnie wyraził swoją 
opinię na temat wystąpienia/apelu Burmistrza Gminy Mosina w zakresie szczepionki 
na COVID-19.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Jana 
Marciniaka. 
Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat współpracy Gminy Mosina z OSP 
oraz na temat propozycji zakupu dla OSP lekkiego wozu terenowego. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja 
Raźnego. 
Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Michał Kołodziejczak między innymi wyraził 
swoją opinię na temat dyscypliny finansowej Gminy Mosina oraz na temat finansowania przez 
Gminę Mosina Państwowej Straży Pożarnej.  
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 
między innymi wskazania w jaki sposób Gmina Mosina zamierza rozwiązać problem dotyczący 
Finansowania przez Gminę Mosina Państwowej Straży Pożarnej. Następnie wraz z Zastępcą 
Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w zakresie działu 900 wydatków majątkowych, które 
dotyczyły między innymi: wskazania, czy w tym dziale w kosztach ujęta została ekspertyza 
koncepcji budowy oczyszczalni kompaktowych na terenie gminy Mosina oraz wskazania, 
czy finansowanie tego zadania kończy się w roku 2020, czy przechodzi na rok 2021; wskazania, 
czy w projekcie budżetu przewidziano oczyszczanie Kanału Mosińskiego; wskazania, jak 
wygląda koncepcja utrzymania zieleni w roku 2021. 
Radny Roman Kolankiewicz między innymi zwrócił się z prośbą o przekazanie pisemnej 

informacji odnośnie koncepcji utrzymania zieleni na terenach wiejskich w roku 2021 

z uwzględnieniem koszenia terenów zielonych w sołectwach. 

Radny Jan Marciniak między innymi odniósł się do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 

2021 w zakresie wydatków jednostek pomocniczych oraz do wydatków związanych 

z gospodarką odpadami komunalnymi.   

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Mosina 

Agnieszką Chełminiak odpowiedział na pytania dotyczące między innymi: wskazania, 

czy średnia kwota wynagrodzenia dla trzech pracowników zajmujących się gospodarką 

odpadami komunalnymi zgodnie z projektem budżetu na rok 2021, wynosi średnio 6 tysięcy 

złotych; wskazania, na co będą wydatkowane środki finanse w kwocie 60 tysięcy złotych, które 
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przeznaczone są na punkt przeładunkowy odpadów; wskazania, na co przeznaczone są środki 

finansowe, które zabezpieczone są na dwa szalety, jeden na targowisku miejskim oraz drugi 

przy Urzędzie Miejskim w Mosinie. 

Radny Jan Marciniak między innymi zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej 

wskazania, ile wynosi średnie wynagrodzenie brutto trzech pracowników zajmujących się 

obszarem gospodarki odpadami  komunalnymi. 

Radna Wiesława Mania zwróciła się z prośbą aby odpowiedź na ww. pytanie została 

przygotowana na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie, które 

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie, które 

dotyczyło między innymi wskazania, czy w roku 2021 Gmina Mosina będzie współpracowała 

z firmą zewnętrzną zajmującą się konserwacją placów zabaw na terenie gminy Mosina. 

Radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię w sprawie wznowienia postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

polegającej na budowie nadajnika sieci telefonicznej w Dymaczewie Nowym. Jednocześnie 

zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Zastępcę Burmistrza Gminy 

Mosina Tomasza Łukowiaka. Ponadto przedstawił stanowisko w tej sprawie mieszkańców wsi 

Dymaczewo Nowe. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasza Łukowiaka odniósł się do wypowiedzi radnego 

Łukasza Kasprowicza. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: 

wskazania, jakie ma argumenty i narzędzia prawne firma, która chce stawiać taki maszt 

oraz jaką drogą prawną chce iść, że bez zgody właściciela może budować maszt; wskazania, 

czy nowy właściciel nieruchomości, na której planowana jest budowa masztu, zakupił tę 

nieruchomość z warunkami zabudowy masztu; wskazania, czy Gmina Mosina procedując 

wyrażenie zgody na budowę masztu otrzymała zgodę właściciela nieruchomości na taką 

budowę. 

Radny Waldemar Waligórski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym między innymi wskazania, 

czy Gmina Mosina przewiduje w 2021 roku dalszą współpracę z Zakładem  Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w zakresie utrzymania zieleni na terenie gminy Mosina.  

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

udzielił odpowiedzi na pytania do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w zakresie 

wydatków, które dotyczyły między innymi: wskazania, na co zostaną przeznaczone środki 

finansowe w kwocie 50 tysięcy złotych, które zostały ujęte w dziale 900, paragraf 4210 - zakup 

materiałów i wyposażenia; wskazania, czy wydatkowanie ww. kwoty wiąże się między innymi 

z wymianą koszy na śmieci w miejscach publicznych. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 

wskazania, czy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie wziął udziału w ostatnim przetargu 

na utrzymanie zieleni na terenie gminy Mosina oraz wskazania, czy ten przetarg wygrała firma 

zewnętrzna. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat utrzymania zieleni na terenie gminy Mosina oraz na temat kosztów 

utrzymania oraz funkcjonowania spółek komunalnych Gminy Mosina. 

W trakcie tej wypowiedzi posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa opuściła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 



6 
 

posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej 
członków. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

udzielił odpowiedzi na pytania do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 w zakresie 

wydatków, które dotyczyły między innymi: wskazania, na co zostaną przeznaczone środki 

finansowe w kwocie 20 tysięcy złotych, które zostały ujęte w dziale 925. Następnie przedstawił 

projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 11 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Jeden z radnych nie wziął 
udziału w tym głosowaniu. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projekt w sprawie 

przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, którego kserokopia 

stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 

między innymi: wskazania jaka stawka będzie obowiązywać w roku 2021 za odbiór odpadów 

komunalnych; wskazania kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami w roku 2021 

w powiązaniu z firmą ZGO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił uwagę na problemy związane z wypłacaniem mieszkańcom 

gminy Mosina świadczenia 500+ przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wskazał, iż informacje dotyczące gospodarki 

odpadami w powiązaniu z firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

- Wielkopolskie Centrum Recyklingu zostały już przedstawione przez Gminę Mosina 

i omówione na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej w Mosinie. 

Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do spółki 

działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

- Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wskazał, iż dokumenty, które Gmina 

Mosina otrzymała od firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

- Wielkopolskie Centrum Recyklingu dotyczące kwestii finansowych, które w dniu posiedzenia 

przekazano Gminie Mosina, zostaną przekazane radnym Rady Miejskiej w Mosinie. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 11 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina pn. „Drogi na terenie 

osiedla królewskiego", którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję na temat ww. projektu uchwały, w trakcie której między innymi: 
- radny Dominik Michalak między innymi wyraził swoją opinię na temat nazwy omawianego 
projektu uchwały; 
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- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Kierownikiem Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłoszem Surą udzielił odpowiedzi  na pytania, które między 
innymi  dotyczyły: wskazania, czy w okolicach ulicy Brzechwy jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego; wskazania, czy zmieniły się warunki konkursów 
na dofinansowanie budowy dróg;  
- radny Roman Kolankiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Dominika Michalaka 
dotyczącej nazwy omawianego projektu uchwały. Jednocześnie wyraził swoją opinię na temat 
przyjęcia planu miejscowego przeznaczonego wyłącznie pod drogi; 
- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura 
wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem oraz Zastępcą Burmistrza 
Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: 
wskazania, czy plan miejscowy, którego dotyczy omawiany projekt uchwały pokrywa się 
z ulicami wskazanymi w załączniku nr 7 do projektu  budżetu Gminy Mosina na rok 2021 
oraz wskazania, co się stanie z załącznikiem  nr 7 jeżeli zostanie wywołany ten plan miejscowy; 
wskazania, jaki się skróci czas procedowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, jeżeli dotyczy on wyłącznie dróg, a nie całego obszaru; wskazania, jaki statut 
mają drogi, których dotyczy omawiany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i ile 
takich dróg mamy w gminie Mosina; wskazania, czy Gmina Mosina posiada projekt 
z pozwoleniem na budowę dróg, które obejmuje omawiany projekt uchwały; 
- radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię w sprawie omawianego projektu uchwały; 
- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura 
wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem  udzielił odpowiedzi na pytania 
dotyczące między innymi: wskazania, ile jest terenów gminnych na obszarze, którego dotyczy 
omawiany projekt uchwały; wskazania, co Gmina Mosina osiągnie wywołując plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący część miasta Mosina pn. „Drogi na terenie 
osiedla królewskiego"; wskazania, jaki charakter mają obecnie drogi, których dotyczy 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; wskazania dlaczego akurat dla tych dróg 
przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji prowadzący obrady Waldemar Wiązek podjął decyzję, 
iż Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przystąpi do głosowania 
w sprawie zaopiniowania  omawianego projektu uchwały po zmianie jego tytułu tj. po zmianie 
określenia „Drogi na terenie osiedla królewskiego". 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Mosinie, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 10 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymującym się” – wniosek nr 3 dotyczący pozytywnego zaopiniowania 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
położonej w Mosinie. Jeden z radnych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnie obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym 
nieruchomości położonej w Borkowicach, informując przy tym o autopoprawce 
wprowadzonej do omawianego projektu uchwały. Kserokopia projektu uchwały stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 
między innymi: wskazania, czy część działek przeznaczonych pod drogę ze służebnością są 
to działki wydzielone; wskazania, jaka jest wysokość jednorazowa opłaty ujętej w projekcie 
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uchwały oraz wskazania dlaczego nie jest to ujęte w tym projekcie uchwały; wskazania, czy są 
przeciwskazania, aby kwota ta znalazła się w omawianym projekcie uchwały.  
Radny Roman Kolankiewicz zwrócił się z prośbą o wskazanie, czy jest podstawa prawna, która 

uniemożliwia wpisanie do uchwały kwoty opłaty dotyczącej służebności. Jednocześnie 

zwrócił się z prośbą o wskazanie, czy jest możliwość wpisywania konkretnych kwot 

do poszczególnych uchwał dotyczących gospodarowania nieruchomościami.  

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Kierownikiem Referatu Geodezji 
i Nieruchomości Piotrem Sternalem oraz Zastępcą Kierownika Referatu Geodezji 
i Nieruchomości Anną Sobkowiak udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: 
wskazania, czy właściciel sąsiedniej działki zgłaszał chęć wykupu od Gminy Mosina części 
nieruchomości stanowiącej pas drogi z służebnością, a jeżeli tak, to jakie było stanowisko 
Gminy w tej sprawie oraz wskazania, czy osoba zainteresowana korzystaniem z gruntu 
gminnego wyraziła zgodę na warunki przedstawione przez Gminę Mosina.  
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił projekt uchwały 

w  prawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina, 

którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Jednocześnie udzielił odpowiedzi 

na pytanie, które dotyczyło wskazania dlaczego w omawianym projekcie uchwały nie ma 

załącznika graficznego. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie, informując  przy tym 

o autopoprawce wprowadzonej do omawianego projektu uchwały. Kserokopia projektu 

uchwały stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie przedstawił  kolejno: projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości położonej w Mosinie, 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatnie nabycie nieruchomości położonych 

w Daszewicach oraz projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie 

nieruchomości położonej w Mosinie oraz Czapurach. Kserokopie ww. projektów stanowią 

załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło 

między innymi wskazania, czy dla działek, które Gmina Mosina planuje sprzedać, ustalone 

są wcześniej warunki zabudowy. 

Prowadzący obrady Waldemar Wiązek z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia 

za pośrednictwem programu eSesja głosowań dotyczących zaopiniowania przez Komisję 

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa omówionych projektów uchwał, ustalił 

dodatkowy termin posiedzenia ww. komisji.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił projektu obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu.  
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek wskazał, iż sprawozdanie z pracy Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa zostanie przesłane członkom Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa drogą elektroniczną.  

 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.  
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2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mosina 
do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 
- Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości położonej w Mosinie. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.00.  
 
 
   protokołował                                                przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                                       (-) Waldemar Wiązek 
 

 


