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Protokół nr 16/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 9 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:02 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: 
Mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano] przedstawił historię swojego zgłoszenia 
dotyczącego usterkach technicznych, jakie zauważył w pojazdach wykorzystywanych  
do przewozów pasażerskich na liniach obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i niewłaściwego zachowywania się kierowców  
oraz poinformował o uzyskanej w tej sprawie odpowiedzi. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska, 
radny Łukasz Kasprowicz, radny Marcin Ługawiak, mieszkaniec gminy Mosina 
[zanonimizowano], radna Agnieszka Gorzyńska, radna Elżbieta Jarecka, radny Michał Kleiber, 
[zanonimizowano], radny Ryszard Rybicki, radna Małgorzata Kaptur, mieszkanka gminy 
Mosina [zanonimizowano] i radny Waldemar Wiązek. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa dołączyli: radny Michał Kleiber i radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 11 jej członków. 
W dyskusji nad planem pracy Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa na rok 2022, którego projekt stanowi załącznik protokołu, udział wzięli: 
radna Małgorzata Kaptur, mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano], radny Andrzej 
Raźny, radny Marcin Ługawiak, radna Agnieszka Gorzyńska i radny Dominik Michalak. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Łukasz Kasprowicz i radny Michał Kleiber, 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 1 dotyczący wprowadzenia do planu pracy  
na rok 2022 we wrześniu tematu: Zagrożenia związane ze zmianami klimatu: przyczyny, 
skutki, rozwiązania, wniosek nr 5 dotyczący wprowadzenia do planu pracy na rok 2022 
tematu: WPN i RPK – współpraca i wniosek nr 6 dotyczący wykreślenia z planu pracy na rok 
2022 w czerwcu tematu: Budownictwo mieszkaniowe i w listopadzie tematu: Kanalizacja 
sanitarna i deszczowa, 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 
dotyczący wprowadzenia do planu pracy na rok 2022 tematu: Ochrona ujęcia wody  
- informacje bieżące, problemy i zagrożenia, 5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący wprowadzenia do planu pracy  
na rok 2022 tematu: Katastrofa klimatyczna - plan adaptacji gminy do zmian klimatu  
oraz 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” – wniosek nr 4 dotyczący wprowadzenia  
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do planu pracy na rok 2022 w marcu jako tematu drugiego: Informacje o działaniach 
proekologicznych w gminie Mosina. 
Następnie Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 7 dotyczący przyjęcia planu pracy  
na rok 2022 wraz z przyjętymi wnioskami. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do planu pracy na rok 2022 we wrześniu tematu: 

Zagrożenia związane ze zmianami klimatu: przyczyny, skutki, rozwiązania.  
2. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do planu pracy na rok 2022 tematu: Ochrona ujęcia 

wody - informacje bieżące, problemy i zagrożenia.  
3. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do planu pracy na rok 2022 tematu: Katastrofa 

klimatyczna - plan adaptacji gminy do zmian klimatu.  
4. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do planu pracy na rok 2022 w marcu jako tematu 

drugiego: Informacje o działaniach proekologicznych w gminie Mosina.  
5. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do planu pracy na rok 2022 tematu: WPN i RPK  

– współpraca.  
6. Komisja wnioskuje o wykreślenie z planu pracy na rok 2022 w czerwcu tematu: 

Budownictwo mieszkaniowe i w listopadzie tematu: Kanalizacja sanitarna i deszczowa.  
7. Komisja przyjmuje plan pracy na rok 2022 wraz z przyjętymi wnioskami.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:31.  
 
 
       protokołował                                           przewodniczyła           
          
(-) Piotr Sokołowski                                 (-) Elżbieta Jarecka 
                  
 

 

 

 

 

 

 


