
RADA MIEJS
W MOSP1E

Protokół nr 24/12
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyto się w dniu II września 2012 r., w Sali Radnego Urzędu Miejskiego

w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 15.15 Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Ryszard Rybicki. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, a także goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadzący obrady Ryszard Rybicki przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy w Czapurach, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego prolokołu.
Radny Waldemar Waligórski poinformował o szczegółach dotyczących przedmiotowego
projektu uchwały.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa przeprowadziła dyskusję w powyższej
sprawie, w wyniku której jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” przyjęła wniosek nr 1.
Przewodniczący obrad Ryszard Rybicki przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy „Kasztanowa” drodze wewnętrznej w Daszewicach, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku
której 4 głosami „za” przy I głosie „przeciw” przyjęła wniosek nr 2.
Prowadzący obrady Ryszard Rybicki przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
„Cicha” drodze wewnętrznej w Daszewicach, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” przyjęła
wniosek nr 3.
Przewodniczący obrad Ryszard Rybicki przedstawił pismo Burmistrza Gminy Mosina z dnia
10 września 2012 r., dotyczące zwiększenia etatu straży miejskiej, które stanowi załącznik
niniejszego protokołu.
Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski oraz komendant Straży Miejskiej w Mosinie
Andrzej Woźniak udzielili wyjaśnień w powyższej sprawie.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku
której jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” przyjęła wniosek nr 4.
W tym momencie Salę Radnego opuścił radny Waldemar Waliórski, tak więc odtąd
w dalszym posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa.
Kierownik Referam Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące
wychowania komunikacyjnego w szkołach. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone
przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: nowych przystanków
autobusowych, warunków uzyskania karty rowerowej i motorowerowej.
Komendant Straży Miej skiej Andrzej Woźniak zgłosił brak miasteczka ruchu drogowego
w Mosinie, a także potrzebę zakupu skutera do nauki jazdy.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa przeprowadziła dyskusję na temat pasów
ruchu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Rzeczypospolitej Mosińskiej. W wyniku tej
dyskusji wyżej wymieniona komisja stała przyjęła jednogłośnie, czyli 4 głosami „za” wniosek
nr5.
Komendant Straży Miejskiej Andrzej Woźniak poinformował o szczegółach dotyczących
bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół. Następnie odpowiedział na pytania zgłoszone
przez członków Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa, dotyczące „Informacji
o działalności Straży Miejskiej w Mosinie w I półroczu 2012 r.”
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Po tej części obrad wyżej wymienionej komisji stałej, Salę Radnego opuścił radny
Antoni Karliński, tak więc odtąd w dalszym posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa.
Przewodniczący obrad Ryszard Rybicki zwrócił się z prośbą o przedstawienie wniosków
do budżetu Gminy Mosina na 2013 r.
Komendant Gminny ZOSP RP w Mosinie Michał Kołodziejczak poinformował o potrzebach
Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Mosina.
\Vyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 3 głosami
„za” wnioski nr 6 i 7.
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Andrzej Woźniak poinformował o potrzebach Straży
Niej skiej.
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie,
czyli 3 głosami „za” wniosek nr 8.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I BEZPIECZEŃSTWA:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w Czapurach.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
„Kasztanowa” drodze wewnętrznej w Daszewicach.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Cicha”
drodze wewnętrznej w Daszewicach.

4. Komisja pozytywnie opiniuje propozycję Burmistrza Gminy Mosina zwiększenia
stanu etatowego Straży Miejskiej w Mosinie o 2 etaty.

5. Komisja wnioskuje o zlikwidowanie lewoskrętu z prawego pasa ruchu
na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

6. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Gminy Mosina na rok 2013 środków
na zagospodarowanie terenu wokół zmodernizowanego budynku strażnicy w Mosinie.

7. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Gminy Mosina na 2013 rok środków
na modernizację sanitariatów w budynku OSP Pecna.

8. Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Mosina na rok 2013
na zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Mosinie do przewozu osób będących pod
wpływem alkoholu.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.15.

ProtoI,olowała prze niczyi

Joanna N\waczYk Ryz Rybicki


