
1 
 

Protokół nr 24/22 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 22 marca 2022 r. w trybie zdalnym  

Posiedzenie otworzył o godz. 17.03 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie z listami obecności, które 
znajdują się w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił tematykę dzisiejszego posiedzenia. 

Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka między innymi 

wskazała, iż temat posiedzenia „Gmina Mosina i Aquanet S.A. - wspólna realizacja kanalizacji 

sanitarnej: Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo oraz Dymaczewo Stare, Dymaczewo 

Nowe, Borkowice, Bolesławiec „poruszony został podczas spotkania przedstawicieli Spółki 

Aquanet z radnymi Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w listopadzie 2021 roku. 

Jednocześnie poinformowała, iż po spotkaniu przeprowadzono analizę pod kątem ilości 

uzbrojenia do wybudowania oraz pod kątem zaludnienia w miejscowości Rogalin oraz 

Dymaczewo Stare, podkreślając przy tym, iż przedmiotowa dokumentacja została przekazana 

do Urzędu Miejskiego w Mosinie (dokumentacja znajduje się w materiałach komisji). 

Następnie przedstawiła informacje na temat możliwości skanalizowania miejscowości 

Rogalin, informując przy tym między innymi, iż aby skanalizować tę miejscowość konieczne 

jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 9 kilometrów, podkreślając 

przy tym, iż na tę długość składa się kanalizacja grawitacyjna oraz tłoczna. Jednocześnie 

odnosząc się do informacji dotyczącej ilości mieszkańców zamieszkujących w Rogalinie 

oraz do wskaźnika koncentracji mieszkańców na 1 km budowanej sieci w tej miejscowości , 

który powinien wynosić 90 osób, zwróciła uwagę, iż wskaźnik ten obecnie nie został 

osiągnięty. Ponadto wskazała, iż przeprowadzono analizę możliwości zmniejszenia zakresów 

w celu osiągnięcia wskaźnika, jednak brak jest takiego rozwiązania. Ponadto wskazała, 

iż to zadanie ujęte jest w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Aquanet, podkreślając przy 

tym, iż w zakresie zabezpieczonych środków przewiduje się wyłącznie opracowanie 

dokumentacji projektowej, gdyż w planie inwestycyjnym nie przewidziano środków na 

realizacje tej inwestycji. Następnie odnosząc się do miejscowości: Świątniki, Radzewice, 

Mieczewo oraz Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice i Bolesławiec wskazała, 

iż wskaźnik koncentracji dla tych miejscowości to 120 mieszkańców na 1 km budowanej sieci. 

Jednocześnie przedstawiła informacje na temat obecnie osiągniętych wskaźników 

dla poszczególnych miejscowości, podkreślając przy tym, iż wymagany wskaźnik dla żadnej 

z ww. miejscowości nie został osiągnięty. Ponadto wskazał, iż zadania dotyczące 

skanalizowania miejscowości: Świątniki, Radzewice, Mieczewo oraz Dymaczewo Nowe, 

Dymaczewo Stare, Borkowice i Bolesławiec nie są ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju 

i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki 

Aquanet. 

Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której podjęto między innymi tematy: 
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− środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina na zadania związane 

ze skanalizowaniem miejscowości: Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo 

oraz Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec, 

− wysokości wskaźnika koncentracji dla miejscowości Rogalin, sposobu jego wyliczenia 
oraz braku uwzględnienia przy jego obliczeniach rozbudowy szkoły, turystów 
odwiedzających Muzeum w Rogalinie oraz strefy pośredniej ochrony ujęcia wody 
w rejonie Mosina-Krajkowo,  

− przepisów dotyczących obliczania wskaźnika koncentracji, 

− przyczyn braku możliwości osiągnięcia odpowiednich wskaźników koncentracji 
dla miejscowości: Świątniki, Radzewice, Mieczewo oraz Dymaczewo Nowe, Dymaczewo 
Stare, Borkowice i Bolesławiec, wynikających między innymi z ograniczeń dostępu 
do wody, 

− możliwości podłączenia tak zwanego „zawarcia” do budowanej magistrali wodociągowej 
idącej od strony Puszczykowa, czyli od strony głównego układu zasilania ze stacją 
uzdatniania wody w Mosinie,  

− problemów związanych z realizacją magistrali wodociągowej w Borkowicach, 
oraz problemów techniczno-prawnych w zakresie realizacji dokumentacji technicznej dla 
inwestycji liniowych, 

− możliwości współpracy Gminy Mosina ze Spółką Aquanet przy budowie sieci 
kanalizacyjnej w tym odcinków tranzytowych w celu osiągniecia odpowiednich 
wskaźników koncentracji, 

− obecnych działań Gminy Mosina zmierzających do skanalizowania miejscowości Rogalin 
oraz współpracy Gminy ze Spółką Aquanet w tym zakresie, 

− przyczyn związanych z problemem z dostępnością do wody w miejscowościach 
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec oraz Borkowice i sposobu 
rozwiązania tego problemu  

− braku działań Urzędu Miejskiego w Mosinie w zakresie skanalizowania miejscowości: 
Świątniki, Radzewice, Mieczewo oraz Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice 
i Bolesławiec oraz potrzeby podjęcia konkretnych działań w tym zakresie, 

− potrzeby ogłoszenia przetargów na zadania dotyczące sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, na które zabezpieczono środki finansowe w budżecie Gminy Mosina, 

− kolejności skanalizowania gminy Mosina, 

− potrzeby omówienia na odrębnym posiedzeniu tematu dotyczącego ujęcia wody 
w Rogalinie oraz analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości: Świątniki, Radzewice, Mieczewo oraz Dymaczewo Nowe, Dymaczewo 
Stare, Borkowice i Bolesławiec w oparciu o dwa rozwiązania wariantowe zrzutu ścieków. 

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
dołączył radny Roman Kolankiewicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej członków. 
W dyskusji udział wzięli: radny Jan Marciniak, sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska, 
radny Marcin Ługawiak, Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska 
- Kałka, radny Łukasz Kasprowicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny Spółki Aquanet 
S.A. Anna Graczyk, radny Waldemar Wiązek, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst oraz mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano]. Odpowiedzi na zgłoszone 
pytania i uwagi udzielili: Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-
Kałka, Dyrektor Techniczny Spółki Aquanet S.A. Anna Graczyk oraz Zastępca Burmistrza 
Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
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Prowadzący obrady Jan Marciniak podsumowując przeprowadzoną dyskusję między innymi 
wskazał, iż omawiany temat będzie kontynuowany na posiedzeniach Komisji Inwestycji 
i Mienia Komunalnego.  
Zastępca Kierownika Referatu Geodezji i Nieruchomości Anna Sobkowiak przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
położonych w Mosinie. Podczas swojego wystąpienia między innymi wskazała, iż projekt 
uchwały dotyczy nieruchomości położonych w Dymaczewie Starym i w takim zakresie 
wprowadza się autopoprawkę w tytule omawianego projektu uchwały. Następnie 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Czapurach ograniczonym prawem 
rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu oraz projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Mosina położonej w Pecnej ograniczonymi prawami rzeczowymi polegającymi na 
ustanowieniu służebności przesyłu. Jednocześnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina 
położonej w Pecnej ograniczonymi prawami rzeczowymi polegającymi na ustanowieniu 
służebności przesyłu, które dotyczyły między innymi: wskazania, gdzie będą zlokalizowane 
farmy fotowoltaiczne i czy lokalizacja ta będzie na terenie sąsiednich gmin. Następnie 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny 
na rzecz Gminy Mosina prawa własności nieruchomości położonych w Mosinie oraz projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Mosina położonych w Nowinkach i Sowinkach. Omówione projekty uchwał 
znajdują się w materiałach komisji. 
Radny Dominik Michalak przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonych na terenie gminy Mosina (projekt uchwały znajduje się w materiałach komisji). 
Podczas swojego wystąpienia między innymi wskazał, iż w omawianym projekcie uchwały 
nie wskazano procentowej wysokości dotacji w zakresie poniesionych nakładów, 
podkreślając przy tym, iż decyzja w tym zakresie musi zostać podjęta przez Radę Miejską 
w Mosinie. Jednocześnie zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w tym zakresie przez 
Komisję Inwestycji i Mienia Komunalnego. Ponadto wskazał, iż w gminach sąsiadujących 
podjęto uchwały o podobnym zakresie. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
między innymi wskazania w jakiej wysokości procentowej kosztów dotacji udzielana jest 
w gminach sąsiednich oraz przedstawił swoją propozycję wysokości dotacji to jest do 50% 
nakładów. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego, przyjęła: 

− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 1 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
położonych w Mosinie wraz z autopoprawką, 

− 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” - wniosek nr 2 w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Czapurach 
ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu, 

− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 3 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej 
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własność Gminy Mosina położonej w Pecnej ograniczonymi prawami rzeczowymi 
polegającymi na ustanowieniu służebności przesyłu, 

− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 4 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na rzecz 
Gminy Mosina prawa własności nieruchomości położonych w Mosinie, 

− 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” - wniosek nr 5 w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Nowinkach 
i Sowinkach, 

− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 6 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych 
na terenie gminy Mosina z uwzględnieniem 50% dotacji ujętej w paragrafie 3. 

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego opuścił radny Waldemar Wiązek, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 8 jej członków. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego 
komunikacji autobusowej w gminie Mosina wskazał, iż członkowie Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego otrzymali materiały dotyczące wyżej wymienionego tematu (dokumentacja 
znajduje się w materiałach komisji). 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz między innymi 
wskazała, iż w przekazanych dokumentach zawarto informację na temat wpływów z biletów 
na poszczególnych liniach autobusowych oraz informacje dotyczącą Ilości pasażerów 
przewożonych w poszczególnych miesiącach na wskazanych liniach autobusowych.  
Prowadzący obrady Jan Marciniak odnosząc się do przekazanych materiałów między innymi 
przedstawił informacje na temat przebiegu poszczególnych linii autobusowych. Jednocześnie 
poinformował, iż udzielono informacji, iż w ramach wdrażania w życie koncepcji układu linii 
komunikacyjnych w gminie Mosina uwzględniających potrzeby dowozu dzieci do szkół, 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie podpisał umowę na dostawę dwóch nowych 
niskoemisyjnych autobusów, które po połączeniu linii regularnych z liniami szkolnymi będą 
kursować na nowych trasach.  
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której podjęto między innymi tematy: 

− funkcjonowania linii autobusowych na terenie gminy Mosina oraz problemów z tym 

związanych, 

− planów rozwoju komunikacji autobusowej w gminie Mosina, w tym zakupu dwóch 

autobusów, 

− planów połączenia linii autobusowych regularnych z liniami szkolnymi, 

− uprawnień mieszkańców gminy Mosina posiadających Mosińską Kartę Mieszkańca 

do bezpłatnego korzystania z komunikacji gminnej, 

− ilości pasażerów na poszczególnych liniach autobusowych, 

− możliwości zwolnienia z opłaty za przejazd komunikacją gminną uchodźców 

z Ukrainy,  

− potrzeby wprowadzenia nowych i dodatkowych połączeń linii autobusowych 

na terenie gminy Mosina oraz procedur z tym związanych. 
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W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radna Ewelina Dudek, radny 
Roman Kolankiewicz, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna 
Frydrychowicz oraz prowadzący obrady Jan Marciniak. Odpowiedzi na zgłoszone pytania 
i uwagi udzielili Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Adam Ejchorst oraz Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna 
Frydrychowicz. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst między innymi wskazał, iż przekazane 
członkom Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego materiały dotyczące komunikacji 
autobusowej w gminie Mosina, to jest „Koncepcji układu linii komunikacyjnych w gminie 
Mosina uwzględniająca dowozy dzieci do szkoły”, zostaną uzupełnione o opracowanie z roku 
2021. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz wskazała, 
iż Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego przekazano materiały, w których przedstawiono 
informacje na temat zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina z podziałem na budynki i lokale 
oraz informacje na temat planów remontowych i wydatków z tym związanych (wyżej 
wymieniona dokumentacja znajduje się w materiałach komisji). Jednocześnie przedstawiła 
informacje na temat zleconych prac remontowych. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której podjęto między innymi tematy: 

− budynków oraz lokali komunalnych niezagospodarowanych, 

− działalności Komisji Mieszkaniowej, 

− możliwości przeznaczenia lokalu gminnego w Pecnej na lokale mieszkalne, 

− wysokości środków finansowych przeznaczonych na remonty budynków i lokali 

komunalnych będących własnością Gminy Mosina, 

− stanu technicznego lokali komunalnych oraz potrzeb remontowych, 

− możliwości przeprowadzenia oględzin lokali komunalnych przez członków Rady 

Miejskiej w Mosinie, 

− sposobu przydzielania lokali komunalnych, 

− możliwości wymiany ogrzewania w lokalu komunalnym na ul. Pożegowskiej 

w Mosinie, w którym zamieszkuje rodzina mająca zadłużenie płatnicze oraz potrzeby 

zorganizowania spotkania z mieszkanką tego lokalu w celu rozwiązania zaistniałych 

problemów, 

− braku działań Gminy Mosina w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych 

dotyczących budownictwa komunalnego, możliwości pozyskiwania środków 

finansowych na realizacje tych zadań ze źródeł zewnętrznych oraz braku działań 

Gminy Mosina w tym zakresie, 

− potrzeby podjęcia wspólnych, kompleksowych działań w zakresie polityki 

mieszkaniowej Gminy Mosina. 

W trakcie tej dyskusji posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego opuścił radny 

Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 7 jej członków. 

W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, prowadzący obrady Jan Marciniak, Zastępca Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
radna Ewelina Dudek, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
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oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska oraz radny 
Dominik Michalak. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili Burmistrz Gminy 
Mosina Przemysław Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst 
oraz Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego, przyjęła 
jednogłośnie, czyli 7 głosami „za” - wniosek nr 7 w sprawie przygotowania zestawienia 
pustych niezagospodarowanych, niezasiedlonych lokali gminnych (mieszkaniowych) na dzień 
22 marca 2022 r. (adresy, powierzchnia, media) oraz o przygotowania zestawienia innych 
lokali, które są puste i można je przeznaczyć na cele mieszkaniowe. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak wskazał, iż w ramach spraw bieżących omówiony zostanie 
temat dotyczący stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Czapurach. Jednocześnie wskazał, 
iż materiały w przedmiotowym temacie, w tym ocena stanu technicznego dachu budynku 
oraz analiza stanu technicznego układu wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, zostały 
przekazane członkom Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego (wyżej wymieniona 
dokumentacja znajduje się w materiałach komisji). 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie 

której podjęto między innymi tematy: 

− sposobu realizacji inwestycji dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Czapurach 
w 2010 roku oraz braku poprawnej kontroli jej realizacji, 

− prac remontowych wykonywanych w świetlicy wiejskiej w Czapurach w latach 2014-
2022, 

− obecnego złego stanu technicznego dachu świetlicy wiejskiej w Czapurach 
oraz zagrożeń z tym związanych, 

− potrzeby wygospodarowania w świetlicy wiejskiej w Czapurach 
pomieszczenia/zaplecza technicznego i umożliwienia dostępu do toalety dla osób 
niepełnosprawnych, 

− kosztów związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Czapurach, 

− przedstawionej analizy stanu technicznego dachu budynku oraz analizy stanu 
technicznego układu wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją, 

− braku dostępności lokali komunalnych w tym świetlic wiejskich oraz budynków 
użytku publicznego zlokalizowanych na terenie gminy Mosina, dla osób 
niepełnosprawnych, 

− remontu świetlicy wiejskiej w Mieczewie z funduszu sołeckiego oraz możliwości 
finansowania naprawy dachu świetlicy wiejskiej w Czapurach z funduszu Sołectwa 
Czapury, 

− oceny stanu technicznego świetlicy wiejskiej w Czapurach oraz decyzji w zakresie 
możliwości dalszego jej użytkowania do czasu remontu, 

− braku zgłoszenia przez Burmistrza Gminy Mosina zadania dotyczącego remontu 
świetlicy w Czapurach do budżetu Gminy Mosina na rok bieżący, 

− potrzeby sporządzenia kosztorysu remontu świetlicy wiejskiej w Czapurach, 

− braku działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie zgłaszanego problemu 
dotyczącego złego stanu technicznego dachu hali sportowej na ul. Krasickiego 
w Mosinie oraz braku odpowiedzi na wniosek w przedmiotowej sprawie złożony 
przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, 

− możliwości wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji dotyczącej budowy hali 
sportowej na ul. Krasickiego w Mosinie, niezbędnych napraw, w tym naprawy dachu 
w ramach gwarancji, 
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− przeglądu gwarancyjnego, który zaplanowano na dzień 23 marca br. i dalszych 
czynności wynikających z przeglądu, 

− zabezpieczenia gwarancyjnego i możliwości jego wypłaty. 
W trakcie dyskusji Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch zobowiązał się 
do udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące zabezpieczenia gwarancyjnego w zakresie 
inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej na ul. Krasickiego w Mosinie. 
W dyskusji udział wzięli: prowadzący obrady Jan Marciniak, radny Waldemar Waligórski, 
radny Dominik Michalak, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, Zastępca 
Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Roman Kolankiewicz oraz Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz Zastępca Kierownika 
Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie wraz z autopoprawką.  

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej 
w Czapurach ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu 
służebności przesyłu. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Pecnej 
ograniczonymi prawami rzeczowymi polegającymi na ustanowieniu służebności 
przesyłu. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w formie darowizny na rzecz Gminy Mosina prawa własności nieruchomości 
położonych w Mosinie.  

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina położonych w Nowinkach 
i Sowinkach. 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
położonych na terenie gminy Mosina z uwzględnieniem 50% dotacji ujętej 
w paragrafie 3. 

7. Komisja wnioskuje o przygotowanie zestawienia pustych niezagospodarowanych, 
niezasiedlonych lokali gminnych (mieszkaniowych) na dzień 22 marca 2022 r. (adresy, 
powierzchnia, media) oraz o przygotowanie zestawienia innych lokali, które są puste 
i można je przeznaczyć na cele mieszkaniowe. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22.00. 

protokołowała przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Jan Marciniak 


