
BR.0012.9.18.2022      Mosina, dnia 23 lutego 2022 r. 

 
 
      

Data przekazania: 23.02.2022 r. 

 
 
   
       Pan 
       Przemysław Mieloch 
       Burmistrz Gminy Mosina  
 
 
 

Uprzejmie informuję, że Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu 22 lutego br., 

przyjęła między innymi następujące wnioski: 

1. Komisja w związku z wnioskiem mieszkańców z dn. 25.09.2021r., wnioskuje, 

aby Burmistrz bez zbędnej zwłoki przedłożył projekt uchwały oraz analizę zasadności 

przystąpienia do sporządzenia MPZP dla działki 2605/4, Mosina ul. Strzelecka 76; 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta 

Mosina w rejonie parku Budzyń; 

3. Komisja wnioskuje o przedłożenie bez zbędnej zwłoki projektu uchwały o przystąpieniu 

do zmiany MPZP dla działki nr 69/12, Krosinko, ul. Malinowa 9; 

4. Komisja wnioskuje o  ekwiwalent za: udział w akcji ratowniczej w kwocie 30 PLN, 

za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu 15 PLN; 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z przyjętym wnioskiem; 

6. Komisja wnioskuje o  przedstawienie odpowiedzi na pismo Komendy Miejskiej PSP 

z dnia 15 listopada 2021 roku; 

7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 



8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej wraz z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina; 

9. Komisja wnioskuje o niepodejmowanie uchwały w sprawie uznania za parki gminne 

terenów na obszarze miasta Mosina na sesji 24 lutego 2022 r. oraz przeprowadzenie 

ankiety wśród mieszkańców dotyczącej nazwy parku pomiędzy ul. Wagnera a Kanałem 

Mosińskim. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

(-) Dominik Michalak 

 

 
Do wiadomości: 
Pani 
Elżbieta Jarecka 
Przewodnicząca 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 


