
 

                            Plan pracy Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego w 2022 r.  

18 stycznia godz. 17.00 

1/ Stan realizacji inwestycji posiadających pozwolenie na budowę - pismo Burmistrza z 2 grudnia 

    2021r.  

2/ Planowane remonty w 2022r. w placówkach oświatowych - zakres, przewidywany koszt. 

3/ Przedstawienie przez inwestora  Pawła Marciniaka, koncepcji budowy stacji paliw wraz z 

połączeniem drogowym i rondem u zbiegu „Czerwonki” i Szosy Poznańskiej.   

4/ Plan pracy Komisji na 2022 r. 

5/ Sprawy bieżące. 

 

15 lutego godz. 17.00 

 

1/ Strefa parkowania – koszty, zmiana regulaminu - parkowanie pojazdów elektrycznych  za darmo.  

2/ Wykaz pojazdów Zakładu Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  

− rodzaj  pojazdu, marka, rok produkcji, własność, leasing. 

− remonty pojazdów w 2020 i 2021 roku – mechanika, elektryka, blacharstwo, 

lakiernictwo (przedłożenie rachunków, faktur) 

3/ Koncepcja rozwiązań inwestycyjnych w zakresie wodociągów: Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, 

    Świątniki, Radzewice, Mieczewo – zadanie zapisane w uchwale budżetowej na 2022r. 

4/ Spółka „Park Strzelnica” - stan bieżący. 

5/ Sprawy bieżące. 

 

22 marca godz. 17.00 

1/ Aquanet S.A. - realizacja kanalizacji sanitarnej: Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo oraz 

Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec(udział przedstawicieli Aquanetu 

S.A.) 

2/ Komunikacja autobusowa w gminie Mosina: 

    a/ analiza posiadanych możliwości i warianty rozwiązań problemów komunikacyjnych 

        poprzedzona otrzymaniem dokumentacji ze strony ZUK (obłożenie pasażerów na 

        poszczególnych liniach z podziałem na poszczególne kursy, zestawienie szczegółowych 

        kosztów na danej linii). 

    b/ analiza wariantu połączenia komunikacji szkolnej z komunikacją gminną. 

3/ Zasoby mieszkaniowe, lokale komunalne. 

4/ Sprawy bieżące. 

 

19 kwietnia godz. 17.00 

1/ Realizacja uchwały budżetowej na 2022r.- załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie 

pozycje, nie tylko inwestycyjne) od 1 stycznia do 31 marca 2022: 

W zakresie zadań inwestycyjnych: koszt brutto projektu; data pozwolenia na budowę; ogłoszenie 

przetargu wg. UZP lub Regulaminu; data umowy z wykonawcą-koszt brutto, termin realizacyjny 

zadania; na jakim etapie jest realizacja zadania. 

2/ Zamówienia publiczne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 – do 130 tys. zł i ponad 130 

tys. zł. 

3/ Ranking budowy infrastruktury drogowej – przedstawienie przez burmistrza zarysu dokumentu. 

4/ Wizytacja zadań inwestycyjnych: wytypowanie zadań i określenie terminu wizytacji. 

5/ Sprawy bieżące. 

 



17 maja godz. 17.00 

1/ Opiniowanie wykonania budżetu za 2021r. w zakresie załącznika nr 7 – wydatki majątkowe 

(wszystkie pozycje, nie tylko inwestycyjne). 

2/ Sprawy bieżące. 

 

14 czerwca godz. 17.00 

1/ Opiniowanie wykonania budżetu za 2021r. c.d. w zakresie załącznika nr 7 – wydatki majątkowe 

(wszystkie pozycje, nie tylko inwestycyjne). 

2/ Opiniowanie wykonania budżetu za 2021r. - remonty powyżej 5 tys. zł w pasie drogowym oraz 

obiektach kubaturowych(jednostki organizacyjne, budynki komunalne) 

3/ Zadania niewygasające z 2021r. 

4/ Sprawy bieżące. 

27 czerwca godz. 17.00 

1/ Realizacja uchwały budżetowej na 2022r.- załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie 

pozycje, nie tylko inwestycyjne) od 1 kwietnia do 31 maja 2022: 

W zakresie zadań inwestycyjnych: koszt brutto projektu; data pozwolenia na budowę; ogłoszenie 

przetargu wg. UZP lub Regulaminu; data umowy z wykonawcą-koszt brutto, termin realizacyjny 

zadania; na jakim etapie jest realizacja zadania. 

2/ Zamówienia publiczne w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 – do 130 tys. zł i ponad 130 tys. 

zł. 

3/ Analiza połączenia i wydzielenia od ZUK – „Zielony rynek” + Targowisko + strefa + czystość w 

Śródmieściu ( osobna komórka urzędu bez pośrednictwa, jedno biuro, mniejsze koszty ci sami 

pracownicy, bez ukrytych kosztów ZUK). 

4/ Sprawy bieżące. 

 

9 sierpnia godz. 17.00 

1/ Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 czerwca 2022r. 

2/ Realizacja uchwały budżetowej na 2022r.- załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie 

pozycje, nie tylko inwestycyjne) od 1 czerwca do 31 lipca 2022: W zakresie zadań inwestycyjnych: 

koszt brutto projektu; data pozwolenia na budowę; ogłoszenie przetargu wg. UZP lub Regulaminu; 

data umowy z wykonawcą-koszt brutto, termin realizacyjny zadania; na jakim etapie jest realizacja 

zadania. 

3/ Zamówienia publiczne w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2022 – do 130 tys. zł i ponad 130 tys. 

zł. 

4/ Zadania niewygasające z 2021r. 

5/ Sprawy bieżące. 

 

20 września godz. 17.00 

1/ Realizacja zadań w 2022r.:  

    a/ wodociągowych i kanalizacyjnych przez Aquanet  – zadania, zakres, koszty. 

    b/ gazowniczych przez WZG - zadania, zakres, koszty. 

    c/ energetycznych przez ENEA -  zadania, zakres, koszty. 

2/ Działanie rewitalizacyjne w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej („Kokotek”, 

„Pałac Budzyń” i inne.),  m.in. przekształcenie „Pałacu Budzyń” na dom dziennego pobytu dla 

seniorów i organizacji  – analiza i koncepcja. 

3/ Sprawy bieżące. 



 

18 października godz. 17.00 

 1/ Realizacja uchwały budżetowej na 2022r.- załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie 

pozycje, nie tylko inwestycyjne) od 1 sierpnia do 30 września 2022: W zakresie zadań 

inwestycyjnych: koszt brutto projektu; data pozwolenia na budowę; ogłoszenie przetargu wg. UZP 

lub Regulaminu; data umowy z wykonawcą-koszt brutto, termin realizacyjny zadania; na jakim 

etapie jest realizacja zadania. 

2/ Zamówienia publiczne w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2022 – do 130 tys. zł i ponad 130 

tys. zł. 

3/ Towarzystwo Budownictwa Społecznego – realizacja zadań statutowych w 2022 r. oraz plany na 

    2023 r. 

4/ Analiza i koncepcja rozbudowy promenady nad Kanałem Mosińskim , podniesienie poziomu 

wody poprzez podwyższenie wysokości stopni wodnych na kanale , oczyszczenie koryta kanału – 

(współpraca z kołami wędkarskimi i zarządami osiedli,  koncepcja  i analiza Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu , opinia Wód Polskich –  wspólna komisja z ochroną środowiska i 

Komitetem Rewitalizacji). 

5/ Wykaz pojazdów Zakładu Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – rodzaj 

    pojazdu, marka, rok produkcji. 

6/ Sprawy bieżące. 

 

23 listopada 

1/ Projekt budżetu na 2023r.: 

   a/ załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie pozycje, nie tylko inwestycyjne),  

   b/ złożone wnioski o środki zewnętrzne. 

2/ Sprawy bieżące. 

 

28 listopada 

1/ Projekt budżetu na 2023r.: 

   a/ c.d. załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie pozycje, nie tylko inwestycyjne)  

   b/ planowane remonty powyżej 5 tys. zł w pasie drogowym oraz obiektach, 

       kubaturowych(jednostki organizacyjne, budynki komunalne). 

2/ Sprawy bieżące. 

 

29 listopada 

1/ Projekt budżetu na 2023r. 

2/ Wnioski Komisji  i radnych do projektu budżetu 2023r. 

3/ Sprawy bieżące 

 

5 grudnia 

1/ Projekt budżetu na 2023r. 

2/ Głosowanie wniosków Komisji i radnych do projektu budżetu 2023r. 

3/ Sprawy bieżące. 

 

 



13 grudnia 

1/ Sprawozdanie ze sprzedaży i nabywania mienia na dzień 30 listopada 2022r. 

2/ Realizacja uchwały budżetowej na 2022r.- załącznik nr 7 – wydatki majątkowe (wszystkie 

pozycje, nie tylko inwestycyjne) od 1 października do 30 listopada 2022: W zakresie zadań 

inwestycyjnych: koszt brutto projektu; data pozwolenia na budowę; ogłoszenie przetargu wg. UZP 

lub Regulaminu; data umowy z wykonawcą-koszt brutto, termin realizacyjny zadania; na jakim 

etapie jest realizacja zadania. 

3/ Zamówienia publiczne w okresie od 1 października do 30 listopada 2022 – do 130 tys. zł i ponad 

130 tys. zł.  

4/ Zadania niewygasające przechodzące na 2023r. 

5/ Sprawy bieżące 

 

Plan pracy Komisji został przyjęty podczas posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2022 r. 

Jan Marciniak 

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


