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Protokół nr 2/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 18 stycznia 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: 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przeprowadziła 
dyskusję nad swoim planem pracy na rok 2021. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 15 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 
dotyczący przeznaczania 100% wpływów z tzw. podatku "deszczowego" na budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminy Mosina, ponadto 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” wniosek o wprowadzenie do swojego planu pracy na rok 2021  
w marcu rozpatrzenia „Petycji o ochronie zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami”  
z dnia 9 czerwca 2020 r. w marcu 2021 r., a 9 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw”  
i 4 głosach „wstrzymujących się” wniosek o wprowadzenie do swojego planu pracy  
w czerwcu konkursu „Zielona Gmina", po czym 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” przyjęła swój plan pracy na rok 2021 wraz z przyjętymi wnioskami  
i poprawkami, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono tematy: potrzeby zaproszenia ekspertów na lutowe posiedzenie 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa dotyczące 
kryzysu klimatycznego, potrzeby umożliwienia zainteresowanym łatwiejszego dostępu  
do wykładanych do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, potrzeby oczyszczenia Kanału Grzybno-Szymanowo, Kanału Olszynka  
i Samicy Stęszewskiej na odcinkach znajdujących się na terenie gminy Mosina, potrzeby 
zaproszenia na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa p. Tomasza Kaczmarka, który przekazał opracowanie dotyczące gospodarki 
wodnej w gminie Mosina, pisma Wspólnoty Mieszkaniowej z Rogalina z dnia 8 stycznia 2021 
r. w sprawie problemu szamba i planów AQUANET S.A. dotyczących kanalizacji tej wsi oraz 
przyczyn dla których pewne miejscowości znajdują się w granicach aglomeracji. 
Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej z Rogalina z dnia 8 stycznia 2021 r. stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Udział w niej wzięli: mieszkaniec gminy Mosina …………………….., prowadząca obrady Elżbieta 
Jarecka, radny Arkadiusz Cebulski, radny Waldemar Wiązek, Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Tomasz Łukowiak, radny Maciej Patela, radny Marcin Ługawiak, radna Agnieszka 
Gorzyńska, radna Małgorzata Kaptur, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst 
i mieszkanka gminy Mosina ………………………….. 
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W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili kolejno: radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Waligórski,  
radny Arkadiusz Cebulski i radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 
dotyczący zwrócenia się przez Burmistrza Gminy Mosina do Dyrektora Wód Polskich  
o zabezpieczenie środków finansowych na oczyszczenie Kanału Grzybno-Szymanowo, Kanału 
Olszynka i Samicy Stęszewskiej na odcinkach znajdujących się na terenie gminy Mosina. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje o przeznaczanie 100% wpływów z tzw. podatku „deszczowego"  

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi gminy Mosina. 
2. Komisja wnioskuje, aby Burmistrz Gminy Mosina zwrócił się do Dyrektora  

Wód Polskich o zabezpieczenie środków finansowych na oczyszczenie Kanału  
Grzybno-Szymanowo, Kanału Olszynka i Samicy Stęszewskiej na odcinkach  
znajdujących się na terenie gminy Mosina. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.19.  
 
   protokołował                                                     przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                           (-) Elżbieta Jarecka 


