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Protokół nr 20/21  
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 14 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 16:01 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 dyskusji nad sprawozdaniem na dzień 30 listopada 2021 r. z realizacji zadań wynikających 
z załącznika nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 r., które stanowi załącznik protokołu, 
poruszono między innymi następujące tematy: 

− budowy ul. Sienkiewicza w Mosinie, 

− projektu chodnika w Borkowicach, 

− budowy ścieżki rowerowej między Drużyną a Borkowicami, 

− budowy ul. Lema w Mosinie, 

− projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku.  
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radny Maciej Patela, radny Arkadiusz Cebulski  
i radny Waldemar Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak i Zastępca Kierownika 
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Daniel Schoenradt.  
W trakcie dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączyli: radny 
Waldemar Wiązek i radny Roman Kolankiewicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia udział brało 8 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił sprawozdanie  
ze sprzedaży i nabywania mienia za okres od 1 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r., 
które stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym sprawozdaniem udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, 
radny Jan Marciniak i radny Waldemar Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielili: Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości 
Piotr Sternal oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
W trakcie dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączył radny 
Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 9 członków 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki, 
który stanowi załącznik protokołu. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak przedstawił projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania  
z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, który stanowi załącznik 
protokołu. 
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz  
wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem przedstawiła projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 



2 
 

publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2469P oraz drogą 
powiatową 2464P, który stanowi załącznik protokołu. 
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P, który stanowi 
załącznik protokołu. 
p.o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania 
publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2464P, który stanowi 
załącznik protokołu. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za”: wniosek 
nr 1, wniosek nr 2, wniosek nr 3, wniosek nr 4 i wniosek nr 5, które dotyczyły zaopiniowania 
wyżej wymienionych projektów uchwał. 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak zwrócił się z prośbą do członków Komisji Inwestycji  
i Mienia Komunalnego o zgłaszanie propozycji do planu pracy wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2022 – do 10 stycznia 2022 r. 
W dyskusji nad możliwością przygotowania sprawozdania z realizacji zadań wynikających  
z załącznika nr 7 do uchwały budżetowej zgodnie z postulatami radnego Jana Marciniaka 
udział wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Roman Kolankiewicz, 
radny Jan Marciniak i radny Łukasz Kasprowicz. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączył radny Łukasz 
Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 10 członków wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI i MIENIA KOMUNALNEGO: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wstępnego 

miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej  
w miejscowości Świątniki.  

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia 
od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami 
wojewódzkimi.  

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2469P oraz drogą powiatową 2464P.  

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową  
nr 2465P.  

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową  
nr 2464P.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17:27.  
 
 
       protokołował                     przewodniczył
            
(-) Piotr Sokołowski                           (-) Jan Marciniak
             


