
RADA MIEJSKA
W MOSUIE

Protokół nr 39/12
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 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 lisiy obecności.
PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła ogólne informacje na temat
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina
na lata 2013 —2018 oraz projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2013.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybył radny Jan Marciniak, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego udział brało 8 jej członków.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Ratąjczakiem przedstawił szczegóły dotyczące projektu wydatków majątkowych
na rok 2013, których kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. W trakcie tego
wystąpienia udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
gdzie będzie odprowadzana woda z ul. Koziej w Pecnej i czy projektant tego odwodnienia
był w terenie; wskazania, czy odwodnienie rejonu ul. Torowej w Mosiie „pójdzie”
ul. Strzałową wskazania przyczyn, dla których w zadaniu nr 6 nie została uwzględniona
ul. Skryta w Mosinie; określenia przebiegu ścieżki rowerowej w Dymaczewie Starym;
określenia stanu realizacji ścieżki rowerowej od uł. Nadwarciańskiej w Puszczykowie
do mostu w Rogalinku; wskazania, czy w ramach zadania dotyczącego budowy
i rozbudowy oświetlenia drogowego, oświetlenie na ul. Strzeleckiej w Mosinie będzie
budowane od wsi Krosno; określenia terminu, w którym ZUK zostanie podłączony
do wodociągu; wskazania, co ze świetlicą wiejską w Rogalinku, jeśli chodzi
o termomodernizacj ę.
W trakcie tej dyskusji, na Salę Radnego przybył radny Tomasz Zak, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego udział brało 9 jej członków.
Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby w projekcie wydatków majątkowych
na rok 2013, pozycje nr: 2, 6, 7, 8, 27 i 28 podzielić na niezależne zadania.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której odrzuciła powyższy
wniosek 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła — 6 głosami
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosek nr 1 dotyczący
projektu wydatków majątkowych na rok 2013 oraz projektu dochodów i wydatków na rok
2013 w działach 600 i 700.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąj czak przedstawił szczegóły dotyczące projektu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów części Wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek, którego kserokopia
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które
między innymi dotyczyły: wskazania, czy przedmiotowy projekt uchwały dotyczy terenów
zurbanizowanych Rogalinka i określenia interesu, jaki ma Gmina Mosina w przypadku
podjęcia tej uchwały przez Radę Miejską w Mosiie.
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Przewodnicząca obrad Maria Krause oświadczyła, że nie jest w stanie dokładnie określić
położenia terenów w Rogalinku, których dotyczy przedmiotowy projekt uchwały.
Zwróciła się przy tym z prośbą, aby w przyszłości takie sytuacje nie miały miejsca.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której przyjęła jednogłośnie,
czyli 9 głosami „za” — wniosek nr 2 dotyczący projektu uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części
wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi
dotyczyły określenia klasy gruntów objętych przedmiotowym projektem uchwały.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego przyjęła jednogłośnie,
czyli 9 głosami „za” — wniosek nr 3 dotyczący projektu uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części
wsi Mieczewo.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
za grunt przejęty pod drogę gminn którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
określenia wartości i powierzchni zamienianych gruntów; wskazania położenia działki
nr 1939 i Mosińskiego Ośrodka Kultury; wskazania, jakie jest dojście do trafostacji
i czy będzie musiała być ustalona służebność.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego przyjęła jednogłośnie,
czyli 9 głosami „za” — wniosek nr 4 dotyczący projektu uchwały w sprawie przyznania
nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny przedstawił szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Marią
Borowiak i zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem udzielił odpowiedzi na pytania,
które między innymi dotyczyły: doszczegółowienia co będzie realizowane
w poszczególnych latach w ramach pozycji nr 1 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2007-2018; realizacji wodociągu w Borkowicach do państwa Kaliszan; możliwości
przekazania firmie AQUANET budowy wodociągów w Borkowicach i w Bolesławcu,
który ma takie zadanie w swoich planach; zachęcania firmy AQUANET do realizacji
inwestycji w kierunku Dymaczewa Starego; budowy kanalizacji deszczowej w Krosinku
i utwardzania tamtejszych ulic; wskazania, czy oprócz Studni Napoleona nic już nie
powstanie w ramach małej architektury wzdłuż szlaków turystycznych; niezgodności
kwoty przeznaczonej w 2013 r. na zadanie nr 8 Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
na lata 2007-2018 z kwotą przeznaczoną na to zadanie w projekcie budżetu Gminy Mosina
na rok 2013.
Radny Jan Marciniak zaproponował, aby Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2018
przekazywać w całości wraz Z jego zmianami, anie tylko same jego zmiany.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataiczak wyraził na zgodę na powyższą propozycję.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego przyjęła — 6 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” — wniosek nr 5 dotyczący
projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu
uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
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publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, którego kserokopia sianowi załącznik
niniejszego prolokolu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi
dotyczyły: wskazania, czy przewiduje się jakąś pulę środków finansowych na realizację
tego typu zadań publicznych; wskazania, kto będzie weryfikował inicjatywy lokalne;
wskazania, czy przewiduje się jakiś regulamin określając
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję na temat zapisu paragrafu 5 ust. 8 załącznika do projektu
przedmiotowej uchwały oraz przygotowania regulaminu określaj ącego priorytetowe
zadania, które Gmina Mosina będzie wspomagała. W jej wyniku, wyżej wymieniona
komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła — 8 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” — wniosek nr 6, wniosek nr 7, wniosek nr 8.
Prowadząca obrady Maria Krause zwróciła się z prośbą do pozostałych członków Komisji
Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego, aby do następnego posiedzenia
tej komisji złożyli swoje propozycje do planu pracy na rok 2013.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Rataj czakiem przedstawili szczegóły dotyczące realizacji ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Mosina w roku 2012.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przypomniał sprawę wniosku o zmniejszenie
wielkości działek na osiedlu „Pod Dębami” w Rogalinie.
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego wraz z gośćmi
przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, MIENIA
KOMUNALNEGO I ŁADU PRZESTRZENNEGO:
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt wydatków majątkowych na rok 2013

oraz projekt dochodów i wydatków na rok 2013 w działach 600 i 700.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki,
Sasinowo i Rogalinek.

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części Wsi

Mieczewo.
4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości

zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną.
5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju

Lokalnego.
6. Komisja wnioskuje, aby w paragrafie 5 ust. 8 załącznika do projektu uchwały w sprawie

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, drugie zdanie otrzymało brzmienie: „Zarządzenie winno
zostać wydane najpóźniej w terminie do 30 dni od daty podjęcia uchwały budżetowej”.

7. Komisja wnioskuje, aby do końca czerwca 2013 r. przygotować projekt regulaminu,
który zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Mosinie, określającego gradację zadań
publicznych wspieranych przez Gminę Mosina w ramach inicjatywy lokalnej.

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej z uwzględnieniem wniosków nr 6 i nr 7.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

protokołował przIniczyIa

A
Piotr Sokołowski Mai4VKiiuse
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