
Protokół nr 1/21 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 5 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym 
 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 18.02 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 
Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Radny Andrzej Raźny zgłosił i zarekomendował kandydaturę radnego Jana Marciniaka  
na Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego. 
Radny Jan Marciniak wyraził zgodę na kandydowanie na wyżej wymienioną funkcję. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wybrała radnego Jana Marciniaka  
na przewodniczącego wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
jednogłośnie, czyli 11 głosami „za”. 
Radny Andrzej Raźny zgłosił i zarekomendował kandydaturę radnego Macieja Pateli  
na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego. 
Radny Maciej Patela wyraził zgodę na kandydowanie na wyżej wymienioną funkcję. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wybrała radnego Macieja Patelę na zastępcę 
przewodniczącego wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 10 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
Następnie przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przekazała prowadzenie obrad 
Przewodniczącemu Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Janowi Marciniakowi. 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił swoją wizję pracy Komisji Inwestycji  
i Mienia Komunalnego, a następnie zwrócił się z prośbą, aby członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej składali swoje propozycje do planu pracy Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego na rok 2021 do dnia 12 stycznia 2021 r. 
W dyskusji na temat problematyki posiedzeń Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, stanu 
nawierzchni ul. Leszczyńskiej w Mosinie po przeprowadzonym remoncie, dróg w Sowinkach  
i stanu drogi z Mosiny do Żabinka, potrzeby przekazywania 100% podatku od deszczu  
na projekty sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich oraz autobusów szkolnych, 
których trasy kursów wyznaczone są między innymi na drogach gruntowych gminy Mosina, 
udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, prowadzący obrady Jan Marciniak, radny Andrzej 
Raźny, radny Arkadiusz Cebulski, mieszkaniec gminy Mosina ……………………….. i radny 
Waldemar Wiązek. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.01.   
 
 
  protokołował                         przewodniczyła                      przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski              (-) Małgorzata Kaptur           (-)  Jan Marciniak 


