
RADA MIEJSKA
W MOSNE

Protokół nr 48/13
ze wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 4 października 2013 r.,

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego oraz gość według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił szczegóły na temat projektu uchwały
w sprawie wyrażenia woli przystąjienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
na jakie cele w ramach tej strategii będzie można składać wnioski o środki zewnętrzne
i czy będą je składały poszczególne gminy, czy też Stowarzyszenie Metropolia Poznań;
wskazania lokalizacji „schetynówki”, na której budowę Gmina Mosina będzie
starała się uzyskać dofnaiisowanie; określenia konsekwencji przygotowania Planu
gospodarki niskoemisyjnej i czy po jego przygotowaniu będzie on opiniowany przez Gminę
Mosina; wskazania, czy przedmiotowy dokument będzie określał jakieś terminy
wprowadzenia np. zakazu palenia węglem i czy będzie dotyczył również gospodarki
ściekowej; wskazania, czy nie należałoby wystąpić do PKP, aby uruchomiona została linia
kolejowa do Osowej Góry; określenia etapu, na jakim znajduje się remont drogi
w Bolesławcu i odwodnienie Nowego Krosna; wskazania, czy PKP zostało przymuszone
do wskazania lokalizacji objazdów podczas poszczególnych faz modernizacji linii kolejowej
Poznań — Wrocław na terenie gminy Mosina.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z Komisją Inwestycji, Mienia Komunalnego
i Ładu Przestrzennego oraz zastępcą burmistrza Sławomirem Rataj czakiem przeprowadziła
dyskusję na temat najlepszych lokalizacji objazdów podczas poszczególnych faz modernizacji
linii kolejowej Poznań — Wrocław na terenie gminy Mosina.
W trakcie tej dyskusji, na Salę Radnego przybyła radna Aleksandra Miedziarek-Rogal, tak
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 5 członków Komisji Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przyjęła wniosek w związku z projektem uchwały
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki
niskoemisyjnej, jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące
rozpoczęcia budowy chodnika w Rogaliiiie.

WNIOSEK KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA:
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.05.
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