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Protokół nr 28/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 13 maja 2021 r.,  
w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.39 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny. 
W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny wskazał, iż tematem posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej jest dalsza kontrola postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku 
inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”. Jednocześnie zwrócił uwagę, 
iż inwestycja pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” została zrealizowana wraz 
z odtworzeniem nawierzchni, natomiast inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Sosnowej w Pecnej” jest wpisana do Wieloletniego Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. 
w Poznaniu, podkreślając przy tym między innymi, iż radni Rady Miejskiej w Mosinie 
zawnioskowali  o wstrzymanie realizacji ww. inwestycji.  
Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której między innymi: 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny między innymi wskazał, iż zgodnie z obowiązującym 
z 2010 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina teren, na którym została zrealizowana inwestycja jest przeznaczony pod teren leśny. 
Następnie zwrócił uwagę na brak uzasadnienia zwiększenia zakresu realizacji inwestycji 
budowy sieci wodociągowej w stosunku do złożonego w 2016 roku wniosku do Spółki 
Aquanet. Ponadto wskazał, iż na dzień procedowania nowych inwestycji, o których mowa ulica 
Sosnowa w Pecnej wyposażona była w media między innymi wodę, kanalizację i prąd. 
Następnie wyraził swoją opinię na temat uznania przez Gminę Mosina zrealizowanej inwestycji 
jako priorytetowej. Jednocześnie  odniósł się do  treści zapisów art. 21 ust. 3 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wyrażając przy tym 
swoją opinię na temat działania Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie;  
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wskazał, iż procedura związana z realizacją 
inwestycji budowy wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej rozpoczęła się jesienią 2016 roku. 
Następnie odnosząc się do zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina z 2010 roku między innymi wskazał, iż dopuszczalna była 
lokalizacja tego rodzaju inwestycji. Następnie odniósł się do wypowiedzi prowadzącego 
obrady Andrzeja Raźnego dotyczącej możliwości uzyskania pozwolenia na budowę domu 
spokojnej starości na terenie, który obecnie przeznaczony jest pod las; 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza Gminy 
Mosina Przemysława Mielocha; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące 
wskazania z jakiego powodu zwiększono zakres realizacji inwestycji budowy wodociągu w ulicy 
Sosnowej w Pecnej między innymi wskazał, iż na szczegółowe pytania dotyczące kontroli 
odpowie pisemnie; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do wypowiedzi prowadzącego 
obrady Andrzeja Raźnego dotyczącej spełnienia warunków art. 21 ust. 3 ustawy o zbiorowym 
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zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w stosunku do realizowanej 
inwestycji i planu budowy na tym terenie domu spokojnej starości; 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny ustosunkował się do wypowiedzi Zastępcy 
Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta. Następnie między innymi odniósł się do zapisów 
protokołu ze spotkania przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mosinie z przedstawicielami 
Spółki Aquanet, w którym wskazano na priorytetowość realizacji inwestycji budowy 
wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej;  
-  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur wyraziła swoją opinię na temat 
wiedzy i działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie przeprowadzanej kontroli; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnej 
Małgorzaty Kaptur; 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi radnej Małgorzaty 
Kaptur dotyczącej przekazanych przez Burmistrza Gminy Mosina dokumentów dotyczących 
tematu kontroli oraz wiedzy Burmistrza w tym zakresie wskazał, iż przygotuje i przekaże 
stosowne zapytania w tym zakresie; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które 
między innymi dotyczyły: wskazania, czy projekt wodociągu o długości około 250 metrów 
w ulicy Sosnowej w Pecnej wykonano na zlecenie Gminy Mosina, a następnie go odsprzedano 
Spółce Aquanet i to spółka  doprojektowała ponad 200 metrów sieci wodociągowej; 
wskazania, dlaczego projekt kanalizacji w ulicy Sosnowej w Pecnej jest dłuższy 
niż wybudowana sieć wodociągowa; wskazania, dlaczego w decyzji Burmistrza Gminy Mosina 
dotyczącej lokalizacyjna inwestycji celu publicznego nie została  ujęta działka o nr ewid. 272/1, 
która widnieje w decyzji  na budowę tej sieci wodociągowej wydanej przez Starostę 
Poznańskiego. Następnie wskazał, iż skierowane zostało pismo do Spółki Aquanet w sprawie 
wycofania z realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu 
ulicy Sosnowej w Pecnej;  
- radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama 
Ejchorsta; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania, które 
dotyczyły  między innymi wskazania, czy Gmina Mosina zaprojektowała wodociąg o długości 
ponad 547 metrów, który został przekazany Spółce Aquanet; wskazania, na czym polegała 
analiza dotycząca ustalenia zakresu sieci kanalizacji sanitarnej  i z czego wynika różnica między 
długością sieci wodociągowej, a planowanej długości sieci kanalizacji sanitarnej; wskazania, 
czy w ramach projektowanych ponad 1100 metrów sieci kanalizacji sanitarnej analizowane 
były przyłącza; wskazania, czy analiza dotycząca kanalizacji sanitarnej była przeprowadzona 
na bazie wniosku inwestora; 
- radny Jan Marciniak przedstawił swoje stanowisko w sprawie wszczęcia procedury inwestycji 
budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny odniósł się do informacji zawartych w przekazanych 
dokumentach dotyczących przyłączy kanalizacyjnych. Jednocześnie wyraził swoje stanowisko 
w sprawie działań i planów inwestycyjnych w zakresie domu spokojnej starości, w sprawie 
zwiększenia zakresu inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej oraz planowanej 
inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej; 
- radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat uznania przez Gminę Mosina, 
iż inwestycja budowy sieci wodociągowej w Pecnej w przedłużeniu ulicy Sosnowej jest zgodna 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
oraz na temat informacji o sporządzanym planie miejscowym dla tych terenów. Jednocześnie 
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odniósł się do kwestii zwiększenia zakresu realizacji tej inwestycji oraz do wniosków 
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, 
jakie zostały złożone przez właścicieli nieruchomości, na których zrealizowano omawianą 
inwestycję; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
między innymi wskazania, czy projekty inwestycji polegających na budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej uwzględniały wnioski właścicieli 
nieruchomości, na terenie których planowane były inwestycje, do studium  uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,  o wydzielenia działek 
budowlanych  na tym terenie. Następnie przedstawił procedurę związaną z projektowaniem 
przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza 
Gminy Mosina Adama Ejchorsta; 
 - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi wskazała 
na konieczność ujmowania w budżecie Gminy Mosina precyzyjnych zapisów dotyczących 
inwestycji w tym jej zakresu. Następnie odnosząc się do przekazanych dokumentów 
w omawianej sprawie dotyczących decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
wskazała, iż Gmina nie posiada takiej decyzji dla planowanej inwestycji budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej, natomiast decyzja dotycząca sieci wodociągowej   jest nieprecyzyjna. 
Następnie między innymi wyraziła swoją opinię na temat możliwości inwestorskich osoby 
składającej wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina, tj. radnego Rady Miejskiej w Mosinie oraz jego uprzywilejowania; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi wskazania, czy została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej oraz 
wskazania, czy częścią takiej decyzji nie powinna być mapa; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi 
Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta. Następnie zwróciła uwagę, 
iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mosina nie są udostępnione wszystkie informacje 
dotyczące decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do wypowiedzi 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur. Następnie wraz z Burmistrzem 
Gminy Mosina Przemysławem Mielochem dokonał wyjaśnień na jakiej zasadzie ustalana jest 
możliwość realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej 
przez projektanta w tym długość tej sieci; 
- radny Marcin Ługawiak odniósł się do procedur związanych z realizacją inwestycji 
dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednocześnie odniósł się do kwestii 
zwiększenia zakresu realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej 
w Pecnej oraz wskazał na błędy systemowe związane z realizacją takich inwestycji. Następnie 
między innymi zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi wskazania, czy Gmina Mosina reagowała 
na działania Spółki Aquanetu związane ze zwiększeniem zakresu inwestycji, a tym samym 
zakresu finansowego inwestycji, wskazania w jaki sposób prowadzi się kontrole w tym zakresie 
oraz wskazania kto jest odpowiedzialny za rozszerzenie zakresu inwestycji budowy sieci 
wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi radnego 
Marcina Ługawiaka. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi 
wskazania, na jakiej podstawie Spółka Aquanet/projektant ustalił, że do danej działki należy 
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zrobić przyłącze skoro działka zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina przeznaczona jest pod las; 
- radny Marcin Ługawiak  zwrócił się z prośbą o przekazanie członkom Komisji Rewizyjnej 
dokumentacji projektowej na podstawie, którego podjęto decyzje o dokonaniu przyłączy; 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina 
Ługawiaka; 
- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka dotyczącej 
realizacji inwestycji przez Gminę i Spółkę Aquanet, a także współpracy w tym zakresie. 
Następnie wyraził swoje stanowisko odnośnie realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci 
wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi radnego 
Michała Kleibra; 
- radny Łukasz Kasprowicz między innymi wyraził swoją opinię na temat projektu sieci 
wodociągowej oraz przyłączy w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama 
Ejchorsta dotyczącej spełnienia wskaźnika koncentracji 120 mieszkańców na 1 km budowanej 
sieci przy realizacji omawianej inwestycji; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 
Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytanie, które dotyczyło między innymi 
wskazania, czy wniosek Burmistrza Gminy Mosina skierowany do Spółki Aquanet 
o wykreślenie z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Sosnowej 
w Pecnej posiadał uzasadnienie oraz wskazania dlaczego wniosek złożony przez radnych Rady 
Miejskiej w Mosinie dotyczący wykreślenia z WPRiM z ww. zadania znalazł aprobatę 
Burmistrza natomiast inne wnioski składane przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie nie; 
- radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z prośbą o przedstawienie zestawienia wsi, które  
nie zostały ujęte w aglomeracji;  
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do prośby radnego Łukasza 
Kasprowicza. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, 
czy na terenach, które nie są ujęte w aglomeracji można realizować inwestycje dotyczące 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez uwzględniania współczynnika koncentracji; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi Wojciecha 
Pierzchalskiego z „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej” dotyczącej wskazania sposobu podjęcia 
przez Gminę Mosina decyzji o wycofaniu  z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 
Mielocha; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zawnioskowała 
o udostępnienie projektu Studium przekazanego do uzgodnień, następnie dokonała 
uzasadnienia swojego wniosku; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur wskazał, iż przygotuje i przekaże Burmistrzowi Gminy 
Mosina pisemne zapytania dotyczące przeprowadzanej kontroli przez Komisje Rewizyjną. 
Następnie dokonał podsumowania posiedzenia przedstawiając przy tym swoje stanowisko 
odnośnie realizacji inwestycji budowy sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej 
oraz wskazując na zapisy WUPRiM dotyczące inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
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- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do wypowiedzi prowadzącego 
obrady Andrzeja Raźnego dotyczącej informacji na temat ilości przyłączy do planowanej sieci 
kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
- radny Marcin Ługawiak zwrócił się z prośbą o przekazanie Komisji Rewizyjnej projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, 
na podstawie którego Burmistrz Gminy Mosina stwierdził, że inwestycja budowy sieci 
wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej jest z nim zgodna; 
- Prowadzący obrady odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina  Ługawiaka. 
 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.45.  
 
 
   protokołowała                                                                 przewodniczył       
    
(-) Anita Ćwiklińska                                               (-) Andrzej Raźny         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


