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Protokół nr 15/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 2 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:03 Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, 

Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. W obradach udział wzięli 
członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według 
załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 9 jej członków. 
W dyskusji nad wnioskami do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 udział wzięli: 
radny Waldemar Wiązek, radny Waldemar Waligórski, radna Agnieszka Gorzyńska, radny 
Marcin Ługawiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radny Ryszard Rybicki, 
radny Łukasz Kasprowicz, radny Dominik Michalak i radna Jolanta Szymczak. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła:  
9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący wprowadzenia 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 projektu i budowy kanalizacji sanitarnej  
w Dymaczewie Starym i w Dymaczewie Nowym, jednogłośnie, czyli 10 głosami „za”  
– wniosek nr 2 dotyczący oczyszczenia kanału Grzybno-Szymanowo w roku 2022, wniosek  
nr 3 dotyczący wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 programu 
modernizacji 20 przejść dla pieszych na terenie gminy, w tym projektu doświetlenia 2 przejść 
dla pieszych na ulicy Gromadzkiej w Czapurach (wraz z wprowadzeniem do WPF), wniosek  
nr 4 dotyczący wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 wykonania 
modernizacji 7 przejść dla pieszych na terenie gminy, w tym doświetlenia 2 przejść  
dla pieszych na ulicy Gromadzkiej w Czapurach, wniosek nr 6 dotyczący wprowadzenia  
do projektu budżetu Gminy Mosina na 2022 rok projektów dróg rowerowych na ulicy 
Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej w Mosinie oraz wniosek nr 7 dotyczący 
zwrócenia się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o projektowanie i realizację utwardzonych 
zjazdów z dróg wojewódzkich, 5 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” – wniosek 
nr 5 dotyczący zakupu ubezpieczenia cyber risks od ryzyk cybernetycznych dla Urzędu 
Miejskiego w Mosinie, a 9 głosami „za” (radny Łukasz Kasprowicz nie wziął udziału w tym 
głosowaniu) – wniosek nr 8 dotyczący realizacji w I półroczu 2022 r. zakupu ubrań 
ochronnych dla OSP. 
Mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano] powiadomił o udzielonej mu odpowiedzi na 
zgłoszenie o usterkach technicznych, jakie zauważył w pojazdach wykorzystywanych  
do przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 
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W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, radny Marcin Ługawiak, mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano], radna 
Małgorzata Kaptur, radny Michał Kleiber, mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano] 
i radny Waldemar Waligórski. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka zaproponowała przyjęcie przez Komisję Ochrony  
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa wniosku o przeanalizowanie 
możliwości wybudowania magazynu zarządzania kryzysowego, który jest wynikiem 
spotkania, w którym wzięła udział, z mieszkańcami sołectwa Drużyna, Nowinki. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: radny Dominik Michalak, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Waldemar Waligórski, radna Małgorzata Kaptur, radny Michał Kleiber i radna 
Agnieszka Gorzyńska. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 9 dotyczący skierowania do Prezesa Zakładu 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie prośby o przybycie na posiedzenie Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa w celu wyjaśnienia sposobu 
odpowiedzi na wnioski p. [zanonimizowano], a 7 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 10 dotyczący przeanalizowania możliwości wybudowania 
magazynu zarządzania kryzysowego dla Gminy Mosina na działce przy Centrum Kształcenia  
w Nowinkach. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 

projektu i budowy kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym i w Dymaczewie Nowym.  
2. Komisja wnioskuje o oczyszczenie kanału Grzybno-Szymanowo w roku 2022.  
3. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 

programu modernizacji 20 przejść dla pieszych na terenie gminy, w tym projektu 
doświetlenia 2 przejść dla pieszych na ulicy Gromadzkiej w Czapurach  
(wraz z wprowadzeniem do WPF).  

4. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
wykonania modernizacji 7 przejść dla pieszych na terenie gminy, w tym doświetlenia  
2 przejść dla pieszych na ulicy Gromadzkiej w Czapurach.  

5. Komisja wnioskuje o zakup ubezpieczenia cyber risks od ryzyk cybernetycznych dla Urzędu 
Miejskiego w Mosinie.  

6. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na 2022 rok 
projektów dróg rowerowych na ulicy Wawrzyniaka, Dworcowej, Kolejowej i Mostowej  
w Mosinie.  

7. Komisja wnioskuje o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o projektowanie  
i realizację utwardzonych zjazdów z dróg wojewódzkich.  

8. Komisja wnioskuje o realizację w I półroczu 2022 r. zakupu ubrań ochronnych dla OSP.  
9. Komisja prosi Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  

o przybycie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
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i Bezpieczeństwa w celu wyjaśnienia sposobu odpowiedzi na wnioski 
p. [zanonimizowano].  

10. Komisja wnioskuje o przeanalizowanie możliwości wybudowania magazynu zarządzania 
kryzysowego dla Gminy Mosina na działce przy Centrum Kształcenia w Nowinkach.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:34.  
 
 
       protokołował                                           przewodniczyła           
          
(-) Piotr Sokołowski                               (-) Elżbieta Jarecka 
                  
 

 

 

 

 

 


