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   Data przekazania: 14.10.2020 r. 

 

       Pan 
       Przemysław Mieloch 
       Burmistrz Gminy Mosina 

 

Uprzejmie informuje, iż Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej 
w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu 13 października 2020 roku przyjęła między innymi następujące 
wnioski:  

1. Komisja opiniuje pozytywnie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mosina – 
Puszczykowo. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projektu uchwały w sprawie powierzenia gminie Jarocin 
przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. "Zagospodarowanie i nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem 
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych" oraz zawarcia Porozumienia. 

3. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie prac projektowych w ramach zadania „Modernizacja 
i rozbudowa sieci wodociągowej” dla miejscowości Sasinowo, Rogalinek, Rogalin Świątniki, 
Radzewice i Mieczewo w aspekcie przyłączenia Mieczewa do „Magistrali Kórnickiej”. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XX/146/11 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że podczas ww. posiedzenia, między innymi zostały zgłoszone 
następujące sprawy wymagające podjęcia działań lub udzielenia odpowiedzi: 

1) radny Maciej Patela w odniesieniu do informacji dotyczącej uzgodnienia przez Gminę Mosina 
przebiegu gazociągów, zwrócił się z prośbą o przekazanie mapy z naniesionym przebiegiem 
tego gazociągu; 

2) radny Roman Kolankiewicz  w odniesieniu do tematyki dotyczącej fotowoltaiki i udzielonych 
informacji na temat przeprowadzenia przez Gminę Mosina audytów energetycznych 
na 7 budynkach świetlic wiejskich, zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczących 
wskazania jaki będzie koszt całkowity zadania z wyszczególnieniem na każdą ze świetlic; 

3) radny Dominik Michalak zwrócił się z prośbą o przekazanie przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. aktualnego wykazu śmieciarek z podaniem przejechanych kilometrów 
oraz datą ich produkcji; 

4) radny Arkadiusz Cebulski zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie: 
a) niepozostawiania przez pracowników wykonawcy remontu ul. Sowinieckiej  

w Mosinie śmieci między innymi po napojach w miejscu realizacji tego zadania, 
b) odpowiedniego oznakowania objazdu remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie  

po otwarciu części ronda „pinezka”,  
c) uporządkowania bałaganu w tężni znajdującej się w „Ptasim Parku” w Mosinie; 

5) radny Waldemar Wiązek zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie:  
a) naprawy w ramach gwarancji przez wykonawcę inwestycji wjazdu/wyjazdu  

z ul. Stęszewskiej w Krosinku na drogę wojewódzką; 



b) od dwóch miesięcy trwającej naprawy awarii przez AQUANET w ciągu drogi wojewódzkiej 
naprzeciwko TOSMAK-u w Krosinku, co powoduje spowolnienie ruchu na tej drodze 
wojewódzkiej i tworzenie się korków.  
 
 

Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

(-) Anita Ćwiklińska 

 

Do wiadomości: 

Pan Waldemar Wiązek 

Przewodniczący  

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

Rady Miejskiej w Mosinie  


