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Protokół nr 37/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 15 września 2020 r. w trybie zdalnym  

 
Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadzący obrady Waldemar Wiązek przedstawił porządek obrad Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństw. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
wniosek Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. o udzielenie dotacji na utrzymanie odbiornika 
ścieków – Kanału Mosińskiego w roku 2020, podkreślając przy tym, między innymi, iż zgodnie z § 4 
uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu 
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych wniosek ten został przedłożony do zaopiniowania przez 
Komisję Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jednocześnie wskazał, iż po wyrażeniu 
opinii przez ww. komisję Burmistrz Gminy Mosina będzie mógł podjąć działania w celu zawarcia  
umowy ze spółką wodną, na podstawie której spółka wykona wskazany we wniosku zakres prac 
na Kanale Mosińskim na odcinku miejskim. Kserokopia wniosku stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, dokładnie 
na jakim odcinku będą przeprowadzane prace i czy analogicznie do lat poprzednich nie może być 
to dłuższy odcinek tj. od parku do mostu kolejowego; wskazania, czy możliwe jest zawarcie 
porozumienia z Wodami Polskimi na koszenie skarp przy Kanale Mosińskim na odcinku miejskim przez 
Gminę Mosina; wskazania, czy zadanie, na które wnioskowana jest  kwota dotacji w wysokości 
14.605,06 zł, polegające na utrzymaniu odbiornika ścieków- Kanał Mosiński poprzez wykoszenie 
porostów ręcznie ze skarp, hakowanie i usuwanie zatorów, wykonane będzie na długości 850 m, czy 
tylko na odcinku od mostu do mostu; wskazania, czy ujęta we wniosku kwota 14.605,06 zł, to kwota 
którą Gmina Mosina zamierza dofinansować przedmiotowe zadanie; wskazania, czy będą odbywać się 
również prace w korycie Kanału Mosińskiego; wskazania, czy przerosty z koryta będą usuwane. 
W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radna Ewelina Dudek oraz radny Łukasz Kasprowicz, w związku 
z czym w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 16 jej członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję 
dotyczącą utrzymania Kanału Mosińskiego oraz innych cieków na terenie gminy Mosina, w trakcie 
której między innymi: 
- radny Michał Kleiber wyraził swoją opinię na temat utrzymania przez Wody Polskie Kanału 
Mosińskiego; 
- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka udzielił 
odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, jaki jest cel koszenia skarpy Kanału 
Mosińskiego na odcinku 850 m na tzw. terenie miejskim;  wskazania, czy w ocenie Zastępcy Kierownika 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa będą to dobrze wykorzystane pieniądze; 
wskazania, czy wykonanie tych prac przez Wody Polskie będzie miało wartości dodatnie dla miasta; 
wskazania, czym się kierowano wybierając konkretny odcinek Kanału Mosińskiego do wykonania prac 
związanych z jego utrzymaniem; 
- radna Agnieszka Gorzyńska wskazała, między innymi, iż w jej ocenie Gmina Mosina powinna zająć się  
kompleksowo oczyszczaniem cieków wodnych na terenie gminy Mosina; 
- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
ustosunkował się do wypowiedzi radnej Agnieszki Gorzyńskiej. Następnie udzielił odpowiedzi 
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na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy spółce, która złożyła omawiany wniosek 
o udzielenie dotacji Gmina Mosina może zlecić utrzymanie innych cieków na terenie gminy Mosina;  
- radny Roman Kolankiewicz poprosił o zweryfikowanie, czy Związek Spółek Wodnych w Środzie 
Wielkopolskiej może dokonać oczyszczenia cieków wodnych w Mieczewie i o udzielenie informacji 
w tej sprawie w  terminie późniejszym; 
- mieszkaniec gminy Mosina                    wskazał jakie funkcje powinien spełniać Kanał Mosiński jako 
urządzenie melioracyjne, podkreślając przy tym między innymi, iż konieczne jest  podjęcie 
odpowiednich działań w celu przywrócenia jego prawidłowej funkcji; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do kwestii  oczyszczania rowów na terenie 
gminy Mosina. 
W trakcie tej dyskusji do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Marcin Ługawiak, w związku z czym w dalszym ciągu tego posiedzenia 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 17 jej członków. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła, 10 głosami „za”, przy 2 głosach 

„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 

wniosku Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. o udzielenie dotacji na utrzymanie odbiornika 

ścieków - Kanału Mosińskiego w roku 2020. Jeden z radnych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Wskazał przy tym między innymi, 
iż drzewo stanowiące pomnik przyrody rośnie na terenie cmentarza w Radzewicach, obumarło 
i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego, a działania dotyczące jego usunięcia 
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu. Następnie udzielił 
odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, ile lat szacunkowo ma to drzewo; 
wskazania czy zrobiono dokumentacje fotograficzna tego drzewa; wskazania, czy drzewo całkowicie 
obumarło. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła, 15 głosami „za”, przy 1 głosie 

„wstrzymujących się – wniosek nr 2 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały 

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody. Jeden z radnych 

nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Wskazał przy tym między innymi, iż dokonano zmiany zapisu w załączniku do Uchwały Nr LXXI/843/18 

Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Mosina, w zakresie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych 

w sposób selektywny takich jak meble i inne odpady gabarytowe. Jednocześnie przedstawił opinię 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu w przedmiocie omawianego projektu uchwały, 

podkreślając przy tym, iż opinia ta odnosi się również do 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. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję 
dotyczącą odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Mosina, w trakcie której między 
innymi: 
- mieszkaniec gminy Mosina                        przedstawił swoją opinię na temat technicznej strony odbioru 
odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Mosina, podkreślając przy tym, iż w jego ocenie 
poprawy wymaga sposób odbioru tych odpadów. Następnie między innymi przedstawił prośbę 
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mieszkańców gminy Mosina odnośnie rozważenia problemów z odbiorem odpadów z produkcji rolnej, 
które nie stanowią odpadów komunalnych; 
- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
ustosunkował się do wypowiedzi mieszkańca gminy Mosina                                  ; 
- radny Waldemar Waligórski wyraził swoją opinię na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych; 
- radny Maciej Patela przedstawił swoją opinię na temat odbioru odpadów wielkogabarytowych 
od mieszkańców gminy Mosina; 
- Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka udzielił 
odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy możliwe jest przeglądanie, 
segregowanie i odzyskiwanie poszczególnych odpadów przez ich odbiorcę  oraz wskazania, czy Gmina 
Mosina zyskuje na kwestii segregacji odpadów wielkogabarytowych i ich pozyskiwaniu przez osoby 
trzecie. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła, 10 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się – wniosek nr 3 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Mosina. Dwóch  radnych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
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 nieruchomość opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i bezpieczeństwa przyjęła,  12 głosami „za”, przy 4 głosach 

„wstrzymujących się” – wniosek nr 4 w sprawie pozytywnego 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. Jeden z radnych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła, 12 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. Jeden 

z radnych nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił uwagę, iż Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Bezpieczeństwa otrzymała pisemne informacje  dotyczące tematów posiedzenia, tj. utrzymania 

zieleni na terenie gminy Mosina z podaniem kosztów nasadzeń i pielęgnacji oraz informacji na temat 

ochrony powietrza przed smogiem na terenie gminy Mosina. Pismo to stanowi załącznik niniejszego 

protokołu. 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 

informacje dotyczące działań Gminy Mosina na rzecz ochrony powietrza, w tym omówił kwestie 

związane z dofinansowaniem przez Gminę Mosina inwestycji związanych ze zmianą źródła ciepła 

do celów c.o. lub z montażem kolektorów słonecznych dla celów podgrzewania ciepłej wody 

użytkowej. 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura wskazał, iż do tematów 

dotyczących informacji o planach miejscowych oraz informacji o Studium dla Gminy Mosina 
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przekazane zostały członkom Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa materiały wraz 

z harmonogramem sporządzania aktów planistycznych. Materiały te stanowią załącznik niniejszego 

protokołu. Jednocześnie wskazał na zmiany jakie zostaną wprowadzone do harmonogramu. Następnie 

udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania przyczyn zmiany 

planowanego terminu zakończenia planu miejscowego w Radzewicach; wskazania na jakim etapie jest 

plan miejscowy Krosno/Drużyna za cmentarzem i jaki jest planowany termin jego wyłożenia 

i zakończenia; wskazania, na jakim etapie jest plan miejscowy przy „Rio Grande”; wskazania, jak 

przedstawione w harmonogramie plany miejscowe będą się odnosiły do Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego; wskazania, ile uwag złożonych do studium zostało już 

rozpatrzonych; wskazania terminu wyłożenia studium; wskazania, czy jest możliwe opracowanie 

i udostępnienie mieszkańcom gminy Mosina konkretnej informacji wskazującej na jakim etapie jest 

studium. 

Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił się do Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha 

z prośbą o przygotowanie na najbliższą sesje Rady Miejskiej w Mosinie informacji dotyczących  Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mosina tj. wskazania ilości 

rozpatrzonych uwag do studium oraz wskazania terminu wyłożenia studium.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka wskazała, iż do tematów dotyczących  

stanu realizacji zadań inwestycyjnych  oraz stanu realizacji inwestycji niewygasających przekazane 

zostały członkom Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa materiały 

wraz z zestawieniem zadań inwestycyjnych ze stanem ich realizacji na dzień 14.09.2020 r. 

oraz zestawieniem inwestycji niewygasających ze stanem ich realizacji na dzień 10.09.2020 r. 

ze wskazaniem środków finansowych pozostałych do rozliczenia. Materiały te stanowią załącznik 

niniejszego protokołu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję 

dotyczącą stanu realizacji zadań inwestycyjnych,  w trakcie której między innymi: 

- radny Maciej Patela wskazał, iż nie miał możliwości zapoznania się z przekazanymi materiałami 

z uwagi na zbyt późne ich przekazanie członkom Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Bezpieczeństwa; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do wypowiedzi radnego Macieja 

Pateli. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego  Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Bezpieczeństwa Waldemara Wiązka o rozpatrzenie kwestii zorganizowania dodatkowego posiedzenia 

ww. komisji, w celu omówienia  informacji dotyczących stanu realizacji inwestycji niewygasających 

oraz stanu realizacji zadań inwestycyjnych; 

- Prowadzący obrady Waldemar Wiązek odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina 

Tomasza Łukowiaka; 

- radny Roman Kolankiewicz odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza 

Łukowiaka dotyczącej wyjaśnień odnośnie późnego przesłania materiałów dotyczących tematyki 

posiedzenia członkom Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jednocześnie 

wskazał, iż zestawienie informacji dotyczące stanu realizacji zadań inwestycyjnych powinno być 

przekazywane częściej radnym Rady Miejskiej w Mosinie; 

- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, 

czy jeżeli w przygotowanym zestawieniu przy danym zadaniu nie ma żadnych informacji  to informacje 

te nie zostały przygotowane, czy nie podjęto żadnych działań w zakresie realizacji tego zadania; 

wskazania, dlaczego nie zostały podjęte żadne działania odnośnie realizacji zadania nr 2 pod nazwą: 

Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie; 

wskazania, dlaczego nie ma informacji odnośnie zadania pod nazwą Mieczewo koncepcja odwodnienia 

i  Mieczewo, ul. Kamionecka; wskazania, jak czytać przedostatnią kolumnę pod nazwą wydatki, 

umowy/zlecenia oraz wskazania czy to są pieniądze, które Gmina już przelała, czy to są również 
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zobowiązania; wskazania, z czego wynika wskazana w przedostatniej kolumnie kwota w zadaniu nr 17 

pod nazwą: Projekty i budowa chodników; wskazania przyczyn opóźnień w realizacji zadania nr 35 

pod nazwą: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogalinie z budową Sali gimnastycznej wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą; wskazania, czego dotyczy wskazana w przedostatniej kolumnie kwota 

w zadaniu nr 35, tj. 4 920, 00 zł oraz czy ww. kwota wynika z opóźnień; 

- Prowadzący obrady Waldemar Wiązek  odniósł się do zapytań członków Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa dotyczących wskazania, czy zorganizowane będzie dodatkowe 

posiedzenie ww. komisji w celu omówienia  stanu realizacji zadań inwestycyjnych; 

- radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat braku realizacji zadania nr 2 pod nazwą: 

Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie i Mieczewie; 

- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła odpowiedzi na pytanie 

dotyczące między innymi: wskazania, czy odnośnie realizacji zadania dotyczącego ul. Kamioneckiej 

w Mieczewie nic się nie dzieje; wskazania, czy dużo jest zadań, które nie są realizowane, a które Rada 

Miejska w Mosinie wpisała do realizacji; 

- radny Roman Kolankiewicz zwrócił się z prośbą o pisemną informację, które zadania ujęte w budżecie 

w załączniku inwestycyjnym w ogóle nie są realizowane przez Urząd; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do kwestii braku realizacji zadania nr 2 

pod nazwą: Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach, Rogalinie 

i Mieczewie; 

- radny Dominik Michalak wskazał, iż w przedstawionych materiałach dotyczących stanu realizacji 

zadań inwestycyjnych w punkcie 9 pod nazwą: Projekty i budowa utwardzenia ulic 

wraz z odwodnieniem brakuje jednego wpisanego przez Radę Miejska w Mosinie zadania. Odniósł się 

również do  realizacji zadania dotyczącego przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina oraz zadania 

dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego poprzez stworzenie jednolitego układu 

ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy Mosina oraz do współpracy w realizacji ww. zadania  

Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy z Referatem Mienia Komunalnego; 

- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła odpowiedzi na pytania 

dotyczące między innymi: wskazania jaka będzie kolejność realizowania zadań odnośnie punktu 17 

pod nazwą: projekty i budowa chodników; wskazania, do kiedy będą aneksowane umowy odnośnie 

realizacji zadania dotyczącego budowy węzłów przesiadkowych; 

- radny Dominik Michalak wyraził swoją opinię na temat niespójności w przekazywaniu przez 

Burmistrza Gminy Mosina informacji na temat kolejności realizacji poszczególnych inwestycji. 

Jednocześnie wskazał, iż konieczne jest jasne określenie, które inwestycje będą realizowane 

w pierwszej kolejności; 

- radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat późnego przekazania członkom Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa materiałów dotyczących stanu realizacji inwestycji 

oraz na temat przebiegu posiedzenia; 

- Prowadzący obrady Waldemar Wiązek ustosunkował się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka; 

- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do kwestii przygotowywania materiałów 

na poszczególne posiedzenia komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie oraz ich 

przekazywania; 

- radny Michał Kleiber wyraził między innymi swoją opinię na temat prowadzonego posiedzenia, 

na temat pracy Burmistrzów Gminy Mosina, braku realizacji zadań inwestycyjnych oraz na temat 

współpracy Burmistrza Gminy Mosina z Radą Miejska w Mosinie; 

- Prowadzący obrady Waldemar Wiązek odniósł się do wypowiedzi radnego Michała Kleibera; 

- radna Elżbieta Jarecka wyraziła swoją opinię na temat braku realizacji zadań inwestycyjnych nr 23 

pod nazwą: Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej Daszewice, 

ul. Poznańska; 
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- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak ustosunkował się do wypowiedzi radnej 

Elżbiety Jareckiej; 

- radna Elżbieta Jarecka przedstawiła między innymi informacje dotyczące koncepcji kanalizacji 

deszczowej Daszewice, ul. Poznańska oraz wyraziła swoje zdanie na temat realizacji tego zadania; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak ustosunkował się do wypowiedzi radnej 

Elżbiety Jareckiej. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, 

kiedy odbędzie się spotkanie z wykonawcą i Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich odnośnie 

odwodnienia w Rogalinku oraz wskazania, czy spotkanie, które jest zaplanowane, będzie spotkaniem 

ostatecznym; wskazania, czy Gmina Mosina uważa, że będzie pozytywna decyzja Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich odnośnie podłączenia się do kolektora; wskazania, do jakiego terminu 

Gmina Mosina musi zdążyć z decyzją, żeby móc się wpiąć do kolektora; 

- radna Ewelina Dudek poprosiła o przesłanie drogą elektroniczną do radnych Rady Miejskiej w Mosinie 

informacji na temat przebiegu ww. spotkania; 

- Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła odpowiedzi na pytania, 

które dotyczyły między innymi: wskazania, czy jest projekt odwodnienia dla Szkoły w Rogalinku; 

wskazania, jakie działania zostaną podjęte przez Gminę Mosina w celu dokonania takiego 

odwodnienia; wskazania, na jakim etapie są rozmowy i ustalenia z energetyką odnośnie realizacji 

zadania inwestycyjnego nr 21 pod nazwą: Wykonanie ścieżek rowerowych - ścieżka rowerowa Wiórek- 

Sasinowo. Ponadto ustosunkowała się do wypowiedzi radnej Eweliny Dudek odnośnie realizacji 

zadania inwestycyjnego nr 21 pod nazwą: Wykonanie ścieżek rowerowych. Następnie wyraziła swoją 

opinię na temat możliwości realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Mosina przez 

Gminę oraz na temat pracy Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy; 

- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły 

między innymi: wskazania, na jakim etapie są ustalenia z Nadleśnictwem Babki odnośnie ścieżki 

rowerowej Wiórek-Sasinowo; wskazania, czy jeżeli wykorzystane są środki finansowe na budowę 

ścieżki rowerowej w Daszewicach, to w tym paragrafie nie ma już środków finansowych na budowę 

pozostałych planowanych ścieżek rowerowych oraz wskazania, jak technicznie wygląda możliwość 

realizacji tych zadań; 

- radny Waldemar Waligórski wyraził swoją opinię między innymi na temat budżetu Gminy Mosina 

w zakresie działu  dotyczącego inwestycji, na temat możliwości realizacji tych inwestycji  oraz na temat 

planowania inwestycji na terenie gminy Mosina. Jednocześnie wskazał, iż pytania dotyczące realizacji 

zadań inwestycyjnej można złożyć na piśmie; 

- radny Andrzej Raźny wyraził między innymi opinię na temat pracy Kierownika  Referatu Inwestycji 

i Rozwoju Gminy Joanny Pawlickiej  związanej z realizacja zadań inwestycyjnych oraz na temat strategii 

zarządzania Gminą przez Burmistrzów Gminy Mosina. Jednocześnie wskazał, iż w jego ocenie należy 

pracować nad zestawieniem inwestycji, które planowane są na przyszły rok;  

- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Raźnego; 

- Prowadzący obrady Waldemar Wiązek wyraził między innymi swoją opinię na temat koncepcji  

i realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, 

Borkowic, Bolesławiec, wskazując przy tym, iż realizacją tego zadania nie powinna zajmowała się Gmina 

tylko Aquanet. Jednocześnie  zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez Burmistrza Gminy Mosina 

informacji dotyczącej wskazania, jakie środki finansowe zostały już wydane przez Gminę  na ww. 

zadanie; 

- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które między innymi 

dotyczyło; wskazania, na jakim etapie jest zmiana projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Krosinku; 

- Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił się z prośbą o podanie na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej w Mosinie informacji dotyczącej daty zakończenia przeprojektowania sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Krosinku. 
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Mieszkaniec gminy Mosina                                    zwrócił uwagę, iż złożył do Urzędu Miejskiego w Mosinie 

zapytania dotyczące między innymi polityki klimatycznej Gminy Mosina. Jednocześnie zwrócił 

się z zapytaniem, kiedy Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa zajmie 

się procedowaniem ww. tematu, podkreślając przy tym, iż na posiedzeniu ww. komisji, które odbyło 

się w sierpniu, ustalono, iż  temat ten podjęty zostanie na posiedzeniu wrześniowym. Ponadto wskazał, 

iż chciałby zapoznać się z opinią radnych w zakresie ww. tematu. 

Prowadzący obrady Waldemar Wiązek ustosunkował się do wypowiedzi mieszkańca gminy Mosina                                                                                                                                                                                

oraz odniósł się do złożonych przez niego zapytań.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi 

prowadzącego obrady Waldemara Wiązka.  

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła, krótką 

dyskusję na temat działań Gminy Mosina w zakresie ochrony środowiska oraz na temat katastrofy 

klimatycznej.  

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie wniosek Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. o udzielenie dotacji 
na utrzymanie odbiornika ścieków - Kanału Mosińskiego w roku 2020. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody                     
- drzewa uznanego za pomnik przyrody. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie 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. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania 
deklaracji. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.00 
 
 
   protokołował                                                                 przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska                              (-) Waldemar Wiązek 
 

 

 


