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Protokół nr 4/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniach 18 marca 2021 r. 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 16:15, 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 wraz z gośćmi 
przeprowadziła wizję lokalną na ul. Poznańskiej w Czapurach, która dotyczyła potrzeby 
wybudowania fragmentu chodnika łączącego Czapury z granicami miasta Poznań. Wizja 
lokalna potwierdziła, że miejsce jest to bardzo niebezpieczne, na łuku drogi (droga 
powiatowa), bez chodnika i z bardzo nierównym poboczem. W pobliżu tego miejsca ma być 
budowany most na Warcie. Zgodnie z informacją Sołtysa Sołectwa Czapury Waldemara 
Waligórskiego – występują tam częste kolizje, był również wypadek śmiertelny. Zebrani byli 
zgodni, że należy naciskać na Powiat Poznański, aby podjął kroki w celu poprawienia 
bezpieczeństwa w tym miejscu. 
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie kontynuowała swoje 
posiedzenie w trybie zdalnym. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka przedstawiła przyczyny niemożności procedowania 
punktu dotyczącego sieci 5G. 
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki przedstawił swoje stanowisko  
w sprawie wizji lokalnej w Czapurach, a następnie działania Straży Miejskiej w Mosinie  
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie gminy Mosina oraz plany z tym związane. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: potrzeby zinwentaryzowania miejsc 
szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy Mosina, kontroli Straży Miejskiej w Mosinie 
spalania w kotłach, możliwości dokonywania przez Straż Miejską pomiarów prędkości 
pojazdów, potrzeby budowy chodnika na ul. Poznańskiej w Czapurach, zgłoszenia procederu 
wypału kabli na terenie prywatnym w Krajkowie, potrzeby kontroli nowopowstałego placu 
zabaw w Czapurach przez Straż Miejską w Mosinie oraz potrzeby rozbudowy monitoringu  
na terenie gminy Mosina i związanych z tym konsekwencji. 
Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław 
Dobicki, mieszkaniec gminy Mosina ……………………., Komendant Gminny OSP Michał 
Kołodziejczak, radny Waldemar Waligórski oraz mieszkańcy gminy Mosina …………………….. 
i …………………………….. 
Przedstawiciel Komisariatu Policji w Mosinie przedstawił współpracę Komisariatu Policji  
w Mosinie ze Strażą Miejską w Mosinie.  
Komendant Gminny OSP Michał Kołodziejczak przedstawił zadania na rzecz bezpieczeństwa 
realizowane przez jednostki OSP z terenu Gminy Mosina. 
Robert Kropacz i Paulina Tomczak z OSP Radzewice przedstawili działalność OSP Radzewice 
na rzecz bezpieczeństwa. 
Prezes OSP Pecna Damian Pietruszewski przedstawił działalność OSP Pecna na rzecz 
bezpieczeństwa i jej potrzeby. 
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Agata Przybylska z OSP Żabinko przedstawiła działalność OSP Żabinko na rzecz 
bezpieczeństwa. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: braku dojścia do sklepu PSB „Mrówka”  
w Krośnie i problemów z tym związanych, potrzeby zamontowania progów zwalniających  
na ul. Bocznej w Krośnie, zakupu ubrań specjalnych dla strażaków z OSP funkcjonujących  
na terenie gminy Mosina, potrzeby wymalowania przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej 431 przy ul. Leśnej w Krosinku, osoby koordynującej pracę OSP w gminie 
Mosina, potrzeby przekazywania Radzie Miejskiej w Mosinie statystyk policyjnych, budowy 
sieci wodociągowej na odcinku leśnym ul. Sosnowej w Pecnej, potrzeby rezygnacji 
Burmistrza Gminy Mosina z usług strażnika miejskiego w budynku Urzędu Miejskiego  
w Mosinie, oceny stosunku Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha do pandemii 
oraz możliwości przystąpienia kolejnych jednostek OSP z terenu gminy Mosina do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Udział w niej wzięli: radny Ryszard Rybicki, radny Waldemar Wiązek, Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch, Komendant Gminny OSP Michał Kołodziejczak, prowadząca 
obrady Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, radny Michał Kleiber, radna Małgorzata 
Kaptur i Robert Kropacz z OSP Radzewice. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
jednogłośnie, czyli 15 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący sporządzenia opracowania 
zawierającego wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach w gminie Mosina. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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, który stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: funkcjonowania PSZOK-a w Mosinie  
i możliwości poprawy jego funkcjonowania oraz uzyskania dofinansowania na jego 
organizację, przechowywania drewna na terenie PSZOK-a w Mosinie oraz potrzeby rezygnacji 
z wycinki drzew na rzecz ich przesadzeń. 
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław  
Mieloch, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika 
Grząślewicz-Gabler, mieszkaniec gminy Mosina ……………………, Zastępca Kierownika Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka i radny Łukasz Kasprowicz. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, który stanowi załącznik niniejszego protokołu, po czym Komisja Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  
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przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania wyżej 
wymienionego projektu uchwały. 
Zastępca Kierownika 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 
2021, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: realizacji Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2021 
i kosztów z tym związanych, kastracji kotów, stopnia wykorzystania przez Gminę Mosina 
gospodarstwa w Szewcach, sprawozdania z działalności schroniska dla zwierząt w Skałowie, 
ilości zwierząt z terenu gminy Mosina przebywających w tym schronisku ponad przysługujący 
limit i opłat z tym związanych, zabranych psów z posesji w Rogalinie oraz poszukiwania 
właścicieli dla bezdomnych zwierząt.  
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 14 jej 
członków. 
Udział w dyskusji wzięli: radna Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler, Zastępca Kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Marcin Ługawiak i Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2021. 
Następnie w dyskusji poruszono temat odbioru śmieci „rolniczych”, w której udział wzięli: 
mieszkanka gminy Mosina …………………., Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, 
radna Agnieszka Gorzyńska oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
wprowadzone zmiany do projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: przyczyn wydania przez Gminę Mosina dużej 
ilości decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w IV kwartale 2020 r., 
celowości i potrzeby podjęcia przedmiotowej uchwały oraz potrzeby zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina  
przy zapewnieniu możliwości realizacji wcześniejszych ustaleń planistycznych w Krajkowie.  
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Waldemar Waligórski i radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
W dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, Zastępca Kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, radny Marcin Ługawiak, przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka, radny Łukasz 
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Kasprowicz, mieszkanka gminy Mosina …………………….., Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura oraz ………………………….. . 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami 
„przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek  
o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Radny Michał Kleiber zgodnie ze złożoną wcześniej 
deklaracją, nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
W dyskusji, w której poruszono temat potrzeby stworzenia rejestru działek,  
na których planuje się wycinkę lub przesadzenie drzew na terenie gminy Mosina na gruntach 
publicznych oraz temat nawadniania świeżo przesadzonych drzew, udział wzięli: radny 
Marcin Ługawiak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i radny Łukasz Kasprowicz. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Michał Kleiber i radny Waldemar Wiązek, 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  
6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 
dotyczący rozważenia przez Burmistrza Gminy Mosina lub ZUK możliwości przesadzania 
drzew przewidzianych do wycinki, w miejsca gdzie występuje deficyt zadrzewień na terenach 
gminnych i nie tylko gminnych (porozumienia z osobami prywatnymi, instytucjami/firmami) 
na koszt Gminy Mosina, a następnie 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 6 dotyczący stworzenia rejestru działek, na których 
planuje się wycinkę lub przesadzenie drzew na terenie gminy Mosina na gruntach 
publicznych. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje o sporządzenie opracowania zawierającego wykaz miejsc szczególnie 

niebezpiecznych na drogach w gminie Mosina.  
2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki  
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mosina w roku 2021. 

5. Komisja wnioskuje o rozważenie przez Burmistrza Gminy Mosina lub ZUK możliwości 
przesadzania drzew przewidzianych do wycinki, w miejsca gdzie występuje deficyt 
zadrzewień na terenach gminnych i nie tylko gminnych (porozumienia z osobami 
prywatnymi, instytucjami/firmami) na koszt Gminy Mosina.  
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6. Komisja wnioskuje o stworzenie rejestru działek, na których planuje się wycinkę  
lub przesadzenie drzew na terenie gminy Mosina na gruntach publicznych. 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.55.  
 
  protokołował                                                     przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                            (-) Elżbieta Jarecka 


