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Protokól nr 34/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 21 listopada 2012 r.
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 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:
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek przedstawił nowych pracowników Referatu

Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: kierownik Dominikę Grząślewicz-Gabler oraz
podinspektor Katarzynę Ochocką. Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak poinformował
o szczegółach dotyczących przebiegu konkursu na stanowisko kierownika wyżej
wymienionego referatu.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina
Waliórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Odpowiedziała przy tym wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Marią Borowiak na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
dotyczące m.in.: kwoty przewidywanej w budżecie na realizację zadań w ramach inicjatywy
lokalnej, możliwości dofinansowania tego typu zadań z innych źródeł, kryteriów oceny
wniosków, czy przewiduje się współpracę z firmami, czy przyjęcie takiej uchwały jest dla
gminy obowiązkowe.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina
Waliórska zwróciła się z prośbą o naniesienie poprawki w 5 ust. 8 załącznika
do przedmiotowego projektu uchwały, w brzmieniu: „W przypadku pozytywnej opinii,
Bunnistrz Gminy Mosina wydaje zarządzenie w sprawie realizacji zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej oraz zawiera umowę z wnioskodawcą. Zarządzenie winno
zostać wydane najpóźniej w terminie do dnia 15 grudnia.”
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu
uchwały 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymuj ącym się” wniosek nr 1.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak oraz kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Sławomir Ambrożewicz przedstawili szczegóły dotyczące projektów uchwał
o przystajieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów części wsi Mieczewo oraz dla terenów części wsi Babki, Sasinowo, Rogalinek,
których kserokopie stanowią załącznik niniejszego protokołu. Odpowiedzieli przy tym na
pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej wymienionej komisji stałej,
dotyczące m.in.: propozycji zabudowy dla terenów objętych planem.
W tym momencie Salę Radnego opuścił radny Marian Osuch, tak więc odtąd w dalszym
posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w powyższej sprawie 4
glosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” wnioski rw 2 i 3.
Piezes Zakładu Usług Komunalnych Andrzej Strażyński wraz ze swoim pracownikiem
Mariuszem Olejniczakiem przedstawili szczegóły dotyczące przygotowania zakładu do
tegorocznej „akcj i zima”, zgodnie z materiałem, który stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Odpowiedzieli przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez
członków Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, dotyczące m.in.: możliwości
prognozowania pogody, wpływu ograniczeń związanych ze strefą ochronną ujęcia wody na
stosowanie soli do posypywania dróg, sprawy roszczeń związanych z własnością terenów
IUK-u, procedury zgłaszania dróg gruntowych do odśnieżania.
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Członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie zgłosili potrzebę
ustawienia skrzynek z piaskiem na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Arciszewskiego
w Rogalinie, a także na ul. Leśnej i Kopernika w Mosinie.
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu budżetu
Gminy Mosina na rok 2013, w dziale 900 dotyczącym ochrony środowiska i rolnictwa.
Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem, kierownikiem Referatu
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominiką Grząślewicz-Gabler oraz
podinspektorem ds. ochrony środowiska Katarzyną Ochocką odpowiedziała na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
dotyczące m.in.: pozycji w projekcie budżetu związanej z usługami weterynaryjnymi
i odłowem zwierząt, sposobu utylizacji azbestu, kwoty wydatkowanej dotąd na schronisko
w Skałowie, planowanych dochodów z opłaty za wycinkę drzew, możliwości wejścia
w porozumienie z innymi gminami na dostawę energii.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przeprowadziła dyskusję w sprawie czipowania
zwierząt, sposobu prowadzenia nadzoru nad nasadzeniami.
Podinspektor ds. ochrony środowiska Katarzyna Ochocka poinformowała o szczegółach
dotyczących „podatku śmieciowego” w ramach związku międzygminnego „Selekt”. Komisja
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w sprawie projektu
budżetu Gminy Mosina na 2012 rok 3 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” wniosek nr 4.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przyjęła w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 — 2018, 3 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się” wniosek nr 5.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przekazał pozostałym członkom komisji
kserokopie pism związanych ze strefą ochrormą ujęcia wody w Mosinie., które stanowią
załącznik niniejszego protokołu.
Radny Łukasz Kasprowicz zapytał, czy w okresie od 26 lipca do momentu uprawomocnienia
się zarządzenia w powyższej sprawie, gmina wniosła do niego jakieś uwagi i zastrzeżenia.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak odpowiedział twierdząco.
Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z prośbą o udostępnienie pisma w tej sprawie na sesji
Rady Miejskiej w Mosinie.
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek poprosił o udostępnienie przedmiotowego pisma
wszystkim członkom Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 4
glosami „za” wnioski nr 6 — 8. Jeden radny nie wziął udziału w tych głosowaniach.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się z pytaniem o chęć udziału pozostałych
członków komisji w wyjazdowym posiedzeniu do Chalina.
W związku z tym, iż członkowie tej komisji wyrazili taką chęć uzgodniono, iż radny Piotr
Wilanowski zapozna się z możliwościami dotyczącymi terminu i organizacji takiego
pcsiedzenia.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi
Mieczewo.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi
Babki, Sasinowo, Rogalinek.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na 2013 rok w dziale
związanym z ochroną środowiska i rolnictwem.



5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2012 —2018.

6. Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, ile wynosi podatek od budowli
lub nieruchomości, związany z jazem na Kanale Mosińskim w miejscowości
Bolesławiec.

7. Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, ile wynosi podatek od budowli
łub nieruchomości, związany z kominem i zainstalowanymi na nim urządzeniami,
stojącym na terenie po Swarzędzkich Fabrykach Mebli.

8. Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, ile w całości wynosi podatek
wpływający do gminy od spółki AQUANET.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.10.

protokołowała prze ofin 1
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