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Protokół nr 19/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 24 marca 2022 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 udział brało 11 członków wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko - ul. Malinowa” obejmującego część 
wsi Krosinko, który stanowi załącznik protokołu, udział wzięli: radna Elżbieta Jarecka, 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński, 
radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek, radny Marcin Ługawiak, radny Michał 
Kleiber, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i radny Waldemar Waligórski. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia udział brało 12 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko - ul. Malinowa” obejmującego część wsi 
Krosinko. 
W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - ul. Strzelecka 70-78” obejmującego 
część miasta Mosina, który wraz z analizą zasadności przystąpienia do sporządzenia 
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik 
protokołu, udział wzięli: radny Waldemar Wiązek, radna Elżbieta Jarecka, radny Marcin 
Ługawiak, mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano], Zastępca Kierownika Referatu 
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński, radny Waldemar Waligórski  
i radna Agnieszka Gorzyńska. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Następnie w dyskusji nad wnioskiem właścicieli Zakładu Stolarskiego [zanonimizowano] 
z dnia 21 marca 2022 r.  w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Drużynie – okolice ul. Krańcowej  i ul. Cichej, który stanowi 
załącznik protokołu oraz w sprawie spotkań w sprawie projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, udział wzięli: radna Elżbieta 
Jarecka, Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan 
Dziurzyński, radny Waldemar Wiązek, radny Marcin Ługawiak, radny Waldemar Waligórski 
i radny Łukasz Kasprowicz. 
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Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2022, który 
stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− Ilości zwierząt z terenu gminy Mosina w schronisku dla zwierząt w Skałowie, 

− adopcji zwierząt, 

− wzrostu składki dla gmin tworzących Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt”  
z siedzibą w Kostrzynie, 

− zasadności wprowadzenia podatku od posiadania psów, 

− trudności z przeprowadzeniem kastracji kotów w przychodni weterynaryjnej w Mosinie, 

− sposobu wyboru firmy zajmującej się odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu gminy 
Mosina oraz firmy zajmującej się całodobową opieką w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt, 

− kosztów poniesionych przez Gminę Mosina w roku 2021 na kastrację kotów i psów. 
Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radna Elżbieta Jarecka, radny Ziemowit Maląg, 
radny Waldemar Wiązek i radny Maciej Patela. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina  
w roku 2022. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego 
na terenie gminy Mosina na rok 2022, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− wymogów formalnych składania wniosków o ustanowienie kąpieliska, 

− finansowania funkcjonowania kąpielisk, 

− funkcjonowania kąpieliska nad Jeziorem Jarosławieckim. 
Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Ziemowit Maląg i radny Waldemar 
Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy 
Mosina na rok 2022. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił swój punkt widzenia na przyczyny 
suszy hydrologicznej. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:  

− potrzeby spiętrzenia wody na Kanale Mosińskim u jego ujścia do Warty, 

− braku odpowiedzi Rady Miejskiej w Mosinie na pytania mieszkańca gminy Mosina 
dotyczące katastrofy klimatycznej, 
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− działań Gminy Mosina mających na celu adaptację do zmian klimatycznych i łagodzenie 
skutków katastrofy klimatycznej, 

− przyczyn katastrofy klimatycznej, 

− suszy hydrologicznej i działań mających na celu ograniczenie jej skutków, 

− przyczyn braku udziału w dzisiejszym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przedstawicieli AQUANET S.A.  
oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano], radny Waldemar Wiązek, Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Waldemar Waligórski, 
radna Elżbieta Jarecka, [zanonimizowano], mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano] 
i radny Marcin Ługawiak. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili kolejno: radny Łukasz Kasprowicz, radny Michał Kleiber, radny 
Maciej Patela i radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział 
brało 8 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
wyciąg z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina na lata 2019-2022 z perspektywą 
na lata 2023-2026, opisujący stan gospodarki wodnej oraz planowane działania na terenie 
gminy w obszarze gospodarowania wodami, który stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa opuścił radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 7 członków wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− potrzeby krytycznego spojrzenia na Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina  
na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026, 

− innych działań proekologicznych Gminy Mosina, 

− programów dotyczących wymiany źródeł ciepła, 

− wyżywienia dzieci z rodzin ukraińskich uchodźców w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Mosina. 

Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa opuścili kolejno: radny Waldemar Wiązek i radny Ziemowit Maląg, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 5 członków wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Krosinko - ul. Malinowa” 
obejmującego część wsi Krosinko.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - ul. Strzelecka 70-78” 
obejmującego część miasta Mosina.  
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3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina w roku 2022.  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk  
oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Mosina na rok 2022.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:30.  
 
 
       protokołował                                           przewodniczyła           
          
(-) Piotr Sokołowski                                 (-) Elżbieta Jarecka 
                  
 


