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Protokół nr 33/20 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie 

wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Budżetu i Finansów,  

oraz goście według list obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu.  

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 

przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Mosina na rok 2020 oraz określenia sezonu 

kąpielowego. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

wątpliwości co do potrzeby wprowadzenia zmiany w proponowanych obecnie okresach 

sezonu kąpielowego, jeśli w czasie któregoś z nich nie odbędzie się turnus organizowany 

przez Mosiński Klub Żeglarski, wskazania, czy Zastępca Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka ma wiedzę na temat sprawy 

zakwestionowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w rozstrzygnięciu nadzorczym 

dotyczącym uchwały w sprawie Regulaminu porządkowego kąpieliska „Glinianki”, która 

została podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie oraz wskazania, czy należy 

jeszcze spodziewać się projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie 

kąpieliska przy Hotelu Szablewski. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił pismo 

MK.7021.5.27.2020.APR z dnia 11 marca 2020 r. dotyczące wyrażenia przez Komisję 

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa opinii w sprawie zmiany stałej organizacji 

ruchu na ul. Jaworowej w Mosinie, polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego,  

przy zachowaniu strefy zamieszkania oraz wyznaczeniu miejsc postojowych.  

Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku 

której ustalono, że druga z wyżej wymienionych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie 

nie będzie wyrażała swojej opinii. 

Katarzyna Suchocka z Biura Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 

przedstawiła szczegóły dotyczące potrzeby przygotowania „Strategii Rozwoju 

Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”. 

Agnieszka Skrabut z EKO-GEO GLOB przedstawiła „Strategię Rozwoju Elektromobilności 

dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”, której kserokopia wraz z kserokopią projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata  

2020-2040” stanowią załączniki niniejszego protokołu. 

Następnie poszczególni radni przedstawili swoje zapytania i uwagi do „Strategii Rozwoju 

Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”, a Komisja Budżetu i Finansów 

wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz gośćmi 

przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której przez aklamację przyjęto 

ustalenie, że „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040” 

zostanie przekazana do dalszych prac celem wprowadzenia do niej uwag zgłoszonych 

podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa do końca lipca 2020 r.  

W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów opuścili: radny Arkadiusz 

Cebulski i radna Ewelina Dudek, a dołączyła do niego radna Wiesława Mania, tak więc odtąd 
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w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków wyżej wymienionej komisji stałej 

Rady Miejskiej w Mosinie. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił ponownie pismo 

MK.7021.5.27.2020.APR z dnia 11 marca 2020 r. dotyczące wyrażenia przez Komisję 

Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa opinii w sprawie zmiany stałej organizacji 

ruchu na ul. Jaworowej w Mosinie, polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego,  

przy zachowaniu strefy zamieszkania oraz wyznaczeniu miejsc postojowych oraz pismo 

MK.0003.6.2020.APR MK.0003.16.2020.APR z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące wyrażenia 

przez Komisję Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa opinii w sprawie zmiany 

stałej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie progów zwalniających na ul. Lipowej  

w Krosinku i ul. Piaskowej w Krośnie oraz w sprawie zmiany stałej organizacji ruchu poprzez 

oznakowanie nowego chodnika w ciągu ul. Leśnej w Krośnie znakami „droga dla rowerów  

i pieszych”. 

Komisja Budżetu i Finansów wraz z Komisją Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa oraz gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższych sprawach. 

Radna Elżbieta Jarecka zwróciła uwagę, że na stronie internetowej Gminy Mosina znalazł się 

roboczy formularz wniosku o dofinansowanie na wymianę pieców i poprosiła o jego 

wymianę. 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się do członków Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa o zgłaszanie się do podkomisji wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, która będzie zajmować oceną zgłoszeń do konkursu 

„Zielona Gmina”. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania zwróciła się z prośbą  

do Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta o spowodowanie, aby wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie zostały w dniu jutrzejszym dostarczone 

sprawozdania finansowe za 2019 rok Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  

i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przypomniała o swoim 

wniosku dotyczącym opracowania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych w wersji elektronicznej. 

Radny Michał Kleiber zwrócił się o wyjaśnienie, z czego wynikają 2 etaty w wymiarze 1/2  

w ogłoszeniu o naborze audytora wewnętrznego, które zostało zamieszczone na stronie 

internetowej Gminy Mosina. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst zapewnił, że przekaże to pytanie 

Burmistrzowi Gminy Mosina Przemysławowi Mielochowi. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.34.  

 

   protokołował              przewodniczyła         przewodniczyła               przewodniczył 

(-) Piotr Sokołowski    (-) Ewelina Dudek     (-) Wiesława Mania     (-) Waldemar Wiązek 


