
1 
 

Protokół nr 27/22 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 

Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 24 maja 2022 r. w trybie zdalnym 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:00 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA:  
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 
nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− podziału na części działki o nr ewidencyjnym 44 w Dymaczewie Nowym i wyrażonej już 
zgody przez Radę Miejską w Mosinie na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości 
dla części dotychczasowych najemców, 

− obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
przedmiotową nieruchomość, 

− wpływu Gminy Mosina na opłacanie przez najemców przedmiotowej nieruchomości 
rachunków za wywóz nieczystości i za media, 

− celowości wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu przedmiotowej 
nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami. 

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radny Arkadiusz Cebulski i radny Łukasz 
Kasprowicz. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst 
oraz dotychczasowi najemcy działki o nr ewidencyjnym 44 w Dymaczewie Nowym: 
[zanonimizowano] i [zanonimizowano]. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła wniosek o pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu 
nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami – jednogłośnie, 
czyli 8 głosami „za”. 
Następnie w dyskusji nad sprawozdaniem z realizacji wydatków majątkowych za rok 2021 
poruszono między innymi następujące tematy:  

− projektu budowy ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 430 i nr 431 
we współpracy z Województwem Wielkopolskim, 

− niewykonania budowy przystanków komunikacyjnych w ramach współpracy z Powiatem 
Poznańskim, 

− ścieżek rowerowych Borkowice – Drużyna i Drużyna - Pecna, 

− analizy rozwoju sieci ścieżek rowerowych, 

− niewykonania projektu budowy ul. Bajera w Dymaczewie Starym, 

− niewykonania projektu chodnika w ul. Cichej w Drużynie, 

− niewykonania projektu chodnika w ul. Sosnowej w Pecnej, 

− remontu przejścia pod torami kolejowymi w ciągu ul. Sowinieckiej w Mosinie, 

− realizacji zadań kanalizacyjnych na terenie gminy Mosina, 
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− budowy ul. Sienkiewicza w Mosinie, 

− niewykonania zadania „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na terenie gminy Mosina”, 

− polityki inwestycyjnej Burmistrza Gminy Mosina, 

− systemu fotowoltaicznego na budynkach świetlic, 

− projektu wykonawczego realizacji „Ptasiego Parku” w Mosinie. 
Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, radna Jolanta Szymczak, radny Maciej Patela, 
radny Dominik Michalak, radny Łukasz Kasprowicz i radny Waldemar Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
W trakcie tej dyskusji do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączył 
radny Waldemar Wiązek, a opuścił je radny Arkadiusz Cebulski, tak więc w dalszym ciągu 
tego posiedzenia udział brało 9 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 
w Mosinie, a następnie ponownie 8. 

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO: 
Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu nieruchomości na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi 
najemcami.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:32.  

protokołował przewodniczył 

(-) Piotr Sokołowski (-) Jan Marciniak 


