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Protokól nr 55/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w l\”Iosinie, które odbylo się w dniu 3 kwietnia 2014 r.,
w Sasi Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Waldemar Wiązek. 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
wykonania budżetu Gminy Mosina na rok 2013, a następnie szczegóły dotyczące wykonania
dochodów i wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”
— wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Mosina na rok 2013
w dziale 010, 020 i 900.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz-Gabler przedstawiła szczegóły na temat dosadzania drzew i krzewów na terenie
gminy Mosina — promocją sposoby zawierania umów oraz rozliczania nasadzeń drzew
i krzewów, a także na temat gospodarki drzewostanem na gruntach należących do Gminy
Mosina. Udzieliła przy tym odpowiedzi na wcześniej zadane pytania, które między innymi
dotyczyły: wskazania lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów w roku 2013 oraz planowanych
nasadzeń w roku 2014; wskazania gatunków drzew i krzewów przewidzianych do nasadzenia,
ich cennika oraz szkółek, z których Gmina Mosina będzie je pozyskiwać; wskazania firm,
które w roku 2013 zajmowały się pielęgnacją drzew i krzewów na terenie gminy Mosina
oraz tych, które się tym zajmują w roku 2014; wskazania, czy przewiduje się wspierania
nasadzeń drzew i krzewów na miedzach — gruntach rolnych w obszarach Natura 2000,
Rogalińskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Rataj czakiem udzieliła też odpowiedzi na pytania,
które między innymi dotyczyły: wskazania, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem,
aby w trakcie wydawania decyzji podziałowej, w wyniku której powstaje droga o parametrach
np. 10 m, czy 12 m, zaznaczyć już, że istnieje możliwość posadzenia drzew i w danych
miejscach je posadzić; wskazania gatunków krzewów planowanych do nasadzenia
w Rogalinie; wskazania, czy nie warto byłoby w ofercie przetargowej wskazać inny krzew
zamiast żylistka; określenia procentu przyjęć nasadzeń drzew i krzewów; wskazania, czy nie
powinno się nasadzać większych drzew; wskazania, czy firma, która wygrała przetarg
na nasadzenia drzew i krzewów, daje gwarancje i jak wygląda jej egzekucja; wskazania,
kto podlewa nasadzone drzewa i krzewy; wskazania, czy nie powinno się preferować rodzime
gatunki drzew i krzewów; wskazania, czy w roku 2014 będzie tylko jedna firma realizowała
nasadzenia drzew i krzewów; możliwości podjęcia działań mających na celu uświadomienie
rolników w kwestii nasadzeń śródpolnych i pozyskiwania na ten cel funduszy zewnętrznych
oraz możliwości stworzenia z radami sołeckimi poszczególnych sołectw sugestii odnośnie
nasadzeń w poszczególnych ulicach jednorodnych gatunkowo drzew; uzupełnienia nasadzeń
drzew owocowych w Baranówku przy akceptacji rolników; możliwości wybierania
do nasadzeń gatunków drzew, które mniej „śmiecą”; możliwości nasadzeń drzew i krzewów
chroniących drogi przed ich zasypywaniem przez śnieg.
Radny Łukasz Kasprowicz przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisja Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa przyjęła wniosek, od następnego numeru „Merkuriusza
Mosińskiego”, na jego ostatniej lub przedostatniej stronie zamieszczać numery telefonów
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alarmowych do wszystkich służb celem ułatwienia powiadomienia o zdarzeniu losowym
lub jakimś wypadku, ale nie został on zrealizowany.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji, wyżej wymieniona komisja stała Rady
Miejskiej w Mosinie ustaliła, że następne jej posiedzenie, które przewidziane jest na dzień
24 kwietnia, rozpocznie się o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie, a następnie
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, z udziałem przedstawicieli Wielkopolskiego
Parku Narodowego, będzie kontynuować swoje posiedzenie nad Jeziorem Dymaczewskim
w celu omówienia lokalizacji i możliwości utworzenia ogólnodostępnych plaż nad tym
zbiornikiem wodnym.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się z prośbą, aby zastępca burmistrza
Sławomir Ratąiczak przedstawił, jak widzi możliwość zakupu dla Straży Miejskiej w Mosinie
samochodu do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu. Wyraził też przekonanie,
że warto byłoby, aby w „Merkuriuszu Mosińskim” ukazał się artykuł chwalący Komisję
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa za jej udział w sprawie strefy awaryjnego zrzutu.
Radny Jerzy Falbierski zwrócił uwagę na nieuprzątnięte śmieci, które znajdują się
przy ul. Leśmiana w Mosinie.
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek wyraził przekonanie, że należałoby wyciąć drzewo
wrastające w asfalt na drodze powiatowej, przy skręcie z Drużyny na Borkowice,
gdyż stwarza ono zagrożenie dla ruchu drogowego.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła
bez sprzeciwów wniosek nr 2 dotyczący przepławki dla ryb na jazie w Bolesławcu.
Radny Łukasz Kasprowicz zaproponował, aby może w odcinkach wydrukować regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina, bo zaczęły się kontrole posesji
pod tym kątem.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek złożył zebranym życzenia świąteczne.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA:
1. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 w dziale

010, 020 i900.
2. Komisja prosi o odpowiedź zarządcę Kanału Mosińskiego, dlaczego do tej pory nie wydał

nakazu wybudowania przepławki dla ryb na jazie w Bolesławcu celem umożliwienia ich
swobodnego przepływu, ajeśli wydał, to dlaczego go nie wyegzekwował.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.15.

protokołował przeiyonczył/,,,;,,
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