
RADA MIEJSKA
W MOSINIE

Protokół nr 54/13
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 26 listopada 2013 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 16.30 Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria Krause. W obradach udział wzięli członkowie
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej
listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Aleksandra Czuryło przedstawiła szczegóły
na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem, Kierownikiem
Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym i Beatą Nowak z Zakładu Usług Komunalnych
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania lokalizacji
projektowanego budynku z mieszkaniami socjalnymi; wskazania, czy w paragrafie 7 ust. 2
załącznika przedmiotowej uchwały, nie lepiej byłoby nie wymieniać nazwy ZUK-u;
określenia średniej powierzchni mieszkań socjalnych; określenia poziomu sprawności
ściągania zadłużeń w opłatach czynszowych oraz ogólnej kwoty zadłużenia; wskazania
lokalizacji budynków komunalnych wymienionych w tabeli dotyczącej planu i kosztów
remontów.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję na temat sposobu przydziału mieszkań socjalnych, na temat
lokalizacji budynków z mieszkaniami socjalnymi oraz na temat stworzenia warunków,
aby mieszkańcy chcący wyrwać się z rodzin, których sposobem na Życie jest korzystanie
z pomocy społecznej, mieli taką szansę i możliwość.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku z projektem
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Mosina jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” — wniosek nr 1.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły na temat projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2014 — 2019 oraz projektu budżetu
Gminy Mosina na rok 2014, przede wszystkim w działach będących przedmiotem
zainteresowania Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego. Następnie
przedstawiała kolejno poszczególne pozycje z projektu wydatków majątkowych na rok 2014
i wraz Kierownikiem Referatu Inwestycji Wojciechem Górnym i zastępcą burmistrza
Sławomirem Rataj czakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania, ile zostanie jeszcze do zrealizowania kanalizacji w Rogalinku i jak wygiąda
sprawa podłączeń mieszkańców do niej; wskazania, czy modernizacja ul. Sowinieckiej
w Mosinie ma polegać tylko na wykonaniu projektu; określenia planów związanych
z podłączeniem szpitala w Ludwikowie do kanalizacji sanitarnej; określenia etapu uzgodnień
w sprawie objazdów związanych z modernizacją linii kolejowej w Mosinie; określenia
szerokości drogi łączącej Szosę Poznańską z ul. Kołłątaja w Mosinie; wskazania, na jakim
etapie jest sprawa budowy ścieżki rowerowej od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie
do mostu w Rogalinku; wskazania, co w przypadku braku zgody na „przejście”
z wodociągiem od ul. Sremskiej do ul. Sowinieckiej przez grunt prywatny; wskazania,
czy w ramach modernizacji p1. 20 Października lampy będą podłączone do istniejącej
instalacji i czy będą w związku z tym rozkopy; wskazania, czy AQUANET oprotestowuje
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sam pawilon w ramach budowy przystani wodnej w Rogalinku i czy ta przystań jest
zlokalizowana w strefie pośredniej ujęcia wody; wskazania, czy tężnia solankowa jest
elementem jakiegoś szerszego planu; wskazania, co wchodzi w skład zestawu ratowniczego
R-1; wskazania, czy w budynku wielofunkcyjnym nie było w ogóle centralnego ogrzewania;
wskazania, co wchodzi w skład zakupów sprzętu informatycznego; wskazania, kto będzie
dofinansowywał zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mosina i czy w budżecie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zostały zarezerwowane środki
finansowe na ten cel; wskazania, czy jeśli nie dojdzie do zakupu tego samochodu, to środki
przeznaczone na ten cel trzeba będzie wydać na OSP; wskazania, na czym mają polegać prace
termo modernizacyjne w Zespole Szkół w Mosinie; określenia rodzaju ogrzewania w Zespole
Szkół w Krośnie; wskazania, na czym ma polegać kontynuacja zagospodarowania terenu
boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie; wskazania, czy w ramach zadania dotyczącego budowy
i rozbudowy oświetlenia drogowego, ma zostać wyposażone w lampy całe osiedle
sportowców; wskazania, czy nie ma sieci kanalizacyjnej w ul. Nałkowskiej w Mosinie;
wskazania lokalizacji boiska w Pecnej i czy kwota przeznaczona na jego budowę nie jest
za duża; wskazania, czy płac rekreacyjno-sportowy w Krośnie jest oświetlony; wskazania,
czy obecna kosiarka OSiR-u jest już wyeksploatowana i co się z nią stanie; wskazania na ile
łat eksploatacji jest przewidziana minirampa w ramach budowy skteparku i lokalizacji
skateparku; wskazania wysokości kwoty od mieszkańca przeznaczonej na osiedla w Mosinie
i na co była przeznaczona kwota w wysokości 5.000,00 zł na Osiedlu nr 4 w Mosinie.
Radny Waldemar Wałigórski zaproponował, aby w kolumnie piątej projektu wydatków
majątkowych na rok 2014 dopisać ul. Dębową w Czapurach ze względu na to, że w roku 2014
traci ważność pozwolenie na jej budowę.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny zaproponował, aby w kolumnie drugiej
projektu wydatków majątkowych na rok 2014 dopisać drogę gminną w Bolesławcu.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego przyjęła jednogłośnie — 5 głosami „za” — wniosek nr 2 w sprawie dopisania
w kolumnie drugiej projektu wydatków majątkowych na rok 2014 drogi gminnej
w Bolesławcu oraz wniosek nr 3 w sprawie dopisania w kolumnie piątej projektu wydatków
majątkowych na rok 2014 ul. Dębowej w Czapurach.
Przewodnicząca obrad Maria Krause oświadczyła, że była okłamywana w sprawie budowy
ścieżki rowerowej od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku.
Zwróciła się przy tym z prośbą, aby na następnym posiedzeniu Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego została przedstawiona informacja na temat bieżących
działań w przedmiotowej sprawie podjętych przez Urząd Miejski w Mosinie.
W trakcie tych dyskusji, na Salę Radnego przybył radny Jan Marciniak, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego udział brało 6 jej członków.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję na temat oświetlania ścieżek rowerowych, na temat potrzeby
budowy świetlicy wiejskiej w Krośnie oraz na temat potrzeb Sołectwa Drużyna, Nowinki
w zakresie boiska sportowego.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku z projektem
budżetu Gminy Mosina na rok 2014 — S głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” — wniosek nr 4.
Prowadząca obrady Maria Krause stwierdziła, że w odnosząc się do wniosku mieszkanki wsi
Czapury Małgorzaty Rajkowskiej, aby w protokole z posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia
Komunalnego i Ładu Przestrzennego, które odbyło się w dniu 23 października br., zamieścić
jej wypowiedzi związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla terenów części wsi Czapury usytuowanych między ulicami: Gromadzką Spokojną
i Poznańską oraz odpowiedzi na jej słowa udzielone przez zastępcę burmistrza Sławomira
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Ratajczaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Waldemara Waligórskiego, uważa
ona, że wniosek ten można byłoby ewentualnie pozytywnie rozpatrzyć, gdyby został złożony
przed przedmiotowym posiedzeniem. Wyraziła przy tym przekonanie, że ten protokół
powinien zostać sporządzony w takiej samej formie, jak wszystkie dotychczasowe, gdyż nie
powinny one mieć wybiórczej szczegółowości. Natomiast jeśli wnioskodawczyni byłaby
zainteresowana, to nie ma przeszkód, aby udostępnić jej nagranie z posiedzenia Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, które odbyło się w dniu
23 października br.
Kierownik Referatu Inwestycji Wąjciech Górny zaproponował, aby w projekcie uchwały
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2013 wprowadzić zmianę polegającą
na przeniesieniu kwoty 40.000,00 zł z zadania dotyczącego świetlic wiejskich na zadanie
dotyczące budowy boiska sportowego w Krajkowie.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego przyjęła w powyższej
sprawie 5 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosek nr 5.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, MIENIA
KOMUNALNEGO I ŁADU PRZESTRZENNEGO:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina.
2. Komisja wnioskuje, aby w kolumnie drugiej projektu wydatków majątkowych na rok

2014 dopisać drogę gminną w Bolesławcu.
3. Komisja wnioskuje, aby w kolumnie piątej projektu wydatków majątkowych na rok 2014

dopisać ul. Dębową w Czapurach.
4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2014 w działach

będących jej przedmiotem zainteresowania.
5. Komisja opiniuje pozytywnie propozycję, aby w projekcie uchwały w sprawie zmiany

budżetu Gminy Mosina na rok 2013 wprowadzić zmianę polegającą na przeniesieniu
kwoty 40.000,00 zł z zadania dotyczącego świetlic wiejskich na zadanie dotyczące
budowy boiska sportowego w Krajkowie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.15.

protokolowal przeiq1nJczyla
(1tb -Ą€5u.S

Piotr Sokołowski Maria Krause
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