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Protokół nr 9/21  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska,  

Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa,  
Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisji Budżetu i Finansów  

oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 22 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 
Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 
Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz goście według 
załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przekazała prowadzenie obrad 
Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
Elżbiecie Jareckiej. 
Ryszard Grobelny z Curulis Sp. z o. o. przedstawił „Raport o stanie Gminy Mosina w 2020 
roku”.  
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Czesław Tomczak i radny Łukasz Kasprowicz, 
tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 10 jej członków. 
W dyskusji nad wyżej wymienionym dokumentem poruszono między innymi następujące 
tematy: niewystarczającej informacji na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej w Mosinie, 
klucza doboru gmin z którymi porównano Gminę Mosina, niewystarczającej informacji  
na temat realizacji strategii i programów, potrzeby ograniczenia informacji ogólnych  
w kolejnym raporcie o stanie gminy, sposobu wyliczenia wskaźnika nadwyżki operacyjnej, 
grup wsparcia działających na terenie gminy Mosina, 115-lecia chóru kościelnego, koncepcji 
organizacyjno-programowej „Kokotka”, oceny działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej gminy Mosina, zrealizowanych filmów promocyjnych i związanych z nimi 
kosztów, budowy pływalni w Mosinie, stanu realizacji programu opieki nad zabytkami, 
zadłużenia najemców lokali komunalnych, potrzeby ujęcia zmiany w danym zakresie poprzez 
porównanie do roku poprzedniego, braku realizacji programu rewitalizacji oraz potrzeby 
określenia na początku kadencji celów strategicznych. 
Udział w niej wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radny Roman Kolankiewicz, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Marcin Ługawiak i radny Waldemar Wiązek.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Ryszard Grobelny z Curulis Sp. z o. o.  
i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Marcin Ługawiak i radny Ryszard Rybicki,  
tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 12 jej członków. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
Elżbieta Jarecka przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów 
Wiesławie Mani. 
Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z autopoprawkami. 
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W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: mieszkania dla lokatorki gminnego budynku, którego wyburzenie jest niezbędne  
dla rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku, braku dochodów na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Rogalinie w wysokości ponad 800.000,00 zł, rozwoju elektronicznych usług 
publicznych w gminach: Luboń, Mosina i Włoszakowice, przeniesień poszczególnych 
referatów i centrum monitoringu do drugiego budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie,  
przy ul. Dworcowej 3, kosztów i zakresu termomodernizacji Szkoły Podstawowej  
w Daszewicach oraz terminu ogłoszenia przetargu na to zadanie, wyposażenia Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mosinie w meble, umów najmu na pomieszczenia dla poszczególnych 
referatów użytkowanych przez nie podczas remontu i modernizacji drugiego budynku 
Urzędu Miejskiego w Mosinie, przy ul. Dworcowej 3, wydatku Mosińskiej Biblioteki 
Publicznej na filię w Czapurach, wydatków działu 600 oraz pracowniczych planów 
kapitałowych. 
Udział w niej wzięli: radna Wiesława Mania, radny Waldemar Wiązek, radna Małgorzata 
Kaptur, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewicach Katarzyna Skrzypczak, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Dominik Michalak, [zanonimizowano] i radny Roman Kolankiewicz. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, Zastępca Kierownika Referatu Zarządzania 
Projektami i Funduszami Europejskimi Katarzyna Suchocka, Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Tomasz Łukowiak i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd  
w dalszym jego ciągu udział brało 13 jej członków. 
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Daniel Schoenradt przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego  
w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P w miejscowości Borkowice. 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa opuścił radny Arkadiusz Cebulski i radny Waldemar Wiązek, 
tak więc odtąd w dalszym jego ciągu udział brało 11 jej członków. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: potrzeby podjęcia przedmiotowej uchwały, gwarancji wybudowania przez Powiat 
Poznański chodnika w Borkowicach po wykonaniu jego projektu, terminu ogłoszenia 
przetargu na wykonanie projektu tego chodnika oraz potrzeby korekty uzasadnienia projektu 
przedmiotowej uchwały. 
Udział w niej wzięli: radny Maciej Patela, radna Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, 
radny Dominik Michalak i radny Waldemar Waligórski. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst zwrócił się z wnioskiem o wycofanie  
z procedowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia w Mosinie 
strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych  
oraz określenia sposobu ich pobierania. 
W dyskusji na temat przyczyn zgłoszenia przedmiotowego wniosku udział wzięli: radny 
Dominik Michalak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Marcin Ługawiak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i radny Waldemar Waligórski. 
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Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, w której udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radna 
Wiesława Mania i Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, ustalono, że w dniu 
dzisiejszym Komisja Budżetu i Finansów nie będzie opiniować przedmiotowego projektu 
uchwały.  
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
Elżbieta Jarecka poinformowała, że w dniu 1 lipca br. odbędzie wyjazd wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie w celu oceny zgłoszonych ogródków i innych terenów 
zielonych ramach konkursu „Zielona Gmina”. Zwróciła się przy tym z prośbą  
do zainteresowanych radnych o zgłoszenie się do udziału w tym wyjeździe. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:52.  
 
 
        protokołował          przewodniczyła           przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski              (-) Wiesława Mania     (-) Elżbieta Jarecka 
 


