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Protokół nr 14/21  
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 29 września 2021 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17:06 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 
jednogłośnie, czyli 8 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie zaliczenia odcinka drogi powiatowej nr 2478P od DW 431 w miejscowości 
Mieczewo do granicy z gminą Kórnik w miejscowości Mieczewo do kategorii drogi gminnej, 
który stanowi załącznik protokołu. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 
jednogłośnie, czyli 8 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych  
w Mosinie, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję  
nad sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z załącznika nr 7 do uchwały budżetowej 
– wydatków majątkowych na rok 2021, które stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− projektu i budowy ul. Lema w Mosinie, 

− możliwości budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krosinku, 

− rozwoju sieci wodociągowej na obszarze „Majątku Rogalin”,  

− projektu budowy „czerwonki”, 

− budowy ul. Nowej w Rogalinie, 

− opracowania programu budowy dróg, 

− odwodnienia ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym, 

− rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinie, 

− rezygnacji z zadania dotyczącego oświetlenia ul. Mariana Obsta, ul. Cedrowej,  
ul. Wincentego Różańskiego i ul. Jana Matejki w Mosinie, 

− braku wystarczających środków finansowych na całość zaplanowanych prac w ramach 
modernizacji budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury, 

− wykonania wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie, przy ul. Szkolnej, 

− braków kadrowych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy. 
W dyskusji udział wzięli: radny Jan Marciniak, radny Arkadiusz Cebulski, radny Waldemar 
Wiązek, radny Roman Kolankiewicz, radny Łukasz Kasprowicz i radna Jolanta Szymczak.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Tomasz Łukowiak, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Daniel 
Schoenradt, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst oraz Kierownik Referatu 
Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka. 
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W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączył 
radny Łukasz Kasprowicz, a opuścił je radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym 
jego ciągu udział brało 8 jej członków. 
Kierownik Referatu Planowania przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
informacje na temat stanu realizacji programu rewitalizacji i programu ochrony zabytków. 
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz 
przedstawiła informacje dotyczące remontów przeprowadzonych w budynkach 
komunalnych o wartości powyżej 10.000,00 zł, które stanowią załącznik protokołu.  
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− efektów przeprowadzonych remontów w budynkach komunalnych, 

− liczby, stanu mieszkań komunalnych i nakładów potrzebnych do doprowadzenia ich  
do odpowiedniego standardu, 

− możliwości remontu mieszkań komunalnych przez ich lokatorów, 

− możliwości zmiany sposobu ogrzewania mieszkania komunalnego, którego lokatorem jest 
p. Paulina Gadzińska, 

− oceny działań Gminy Mosina w zakresie komunalnego zasobu mieszkaniowego. 
Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz, mieszkanka lokalu komunalnego 
[zanonimizowano], radny Jan Marciniak i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI i MIENIA KOMUNALNEGO: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi 

powiatowej nr 2478P od DW 431 w miejscowości Mieczewo do granicy z gminą Kórnik  
w miejscowości Mieczewo do kategorii drogi gminnej. 

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 
nabycie nieruchomości położonych w Mosinie. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:08.  
 
 
       protokołował                     przewodniczył
            
(-) Piotr Sokołowski                            (-) Jan Marciniak
                     
 

 


