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Protokół nr 21/22  
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 18 stycznia 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 według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił porządek obrad. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
dołączyli kolejno: radny Andrzej Raźny, radny Dominik Michalak i radny Łukasz Kasprowicz, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 8 członków wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego otrzymała na dzisiejsze posiedzenie zestawienie 
zadań dla dróg i kanalizacji deszczowej z terminami ważności pozwolenia na budowę, 
dotyczące stanu realizacji inwestycji posiadających pozwolenia na budowę, które stanowi 
załącznik protokołu. 
W dyskusji nad nimi poruszono między innymi następujące tematy: 

− budowy ul. Sienkiewicza w Mosinie, 

− inwestycji, których ważność projektu się kończy i nie są uwzględnione w budżecie Gminy 
Mosina, 

− budowy ul. Żeromskiego w Mosinie, 

− budowy ul. Chopina w Mosinie, 

− budowy ul. Kopernika w Mosinie, 

− braku w zestawieniu ul. Tylnej w Krośnie, 

− budowy basenu w Mosinie, 

− rozbudowy budynku Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie, 

− rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku, 

− oświetlenia i nagłośnienia boiska sportowego przy ul. Marii Konopnickiej w Mosinie, 

− sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej, 

− sieci wodociągowej w Rogalinie, 

− publicznego rejestru pozwoleń na budowę, 

− pomostu na jeziorze w Dymaczewie Nowym. 
Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radny Roman Kolankiewicz, radny Arkadiusz 
Cebulski, mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano], radna Jolanta Szymczak, radny 
Łukasz Kasprowicz, radny Jan Marciniak i radny Waldemar Wiązek.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak. 
W trakcie dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączył radny 
Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 9 członków 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak ocenił pozytywnie przedmiotowe materiały pisemne 
przedstawione Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, zwracając się przy tym do radnych  
z prośbą, aby w razie, gdyby nasunęły im się dodatkowe pytania, kierowali je bezpośrednio 
do Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
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Mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano] przedstawił planowaną przez siebie inwestycję 
dotyczącą budowy stacji paliw i związany z tym problem przebudowy skrzyżowania ul. Szosa 
Poznańska z ul. Wysoką i z „czerwonką” w Mosinie. Zwrócił się przy tym z zapytaniem  
o możliwość wsparcia przedmiotowej inwestycji przez Gminę Mosina. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, radny Waldemar Wiązek, radny Arkadiusz 
Cebulski, radny Jan Marciniak, radny Dominik Michalak i radna Jolanta Szymczak. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 8 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący 
przedstawienia uzgodnionego z WZDW zjazdu w „Czerwonkę” oraz przedstawienia komisji 
harmonogramu dalszego procedowania budowy „Czerwonki” i wniosek nr 2 dotyczący 
przedstawienia na następnym posiedzeniu Komisji, tj. 15 lutego 2022 r., pisemnego 
stanowiska Burmistrza w sprawie planowanej przez pana [zanonimizowano] inwestycji. 
Radny Łukasz Kasprowicz nie wziął udziału w tych głosowaniach. 
Radny Waldemar Wiązek wyraził przekonanie, że Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego 
powinna popierać również inne prywatne inwestycje, szczególnie prospołeczne, takie jak 
domy seniora, czy domy dziennego pobytu, a przewodniczący obrad Jan Marciniak 
ustosunkował się do tego wystąpienia. 
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła informacje na temat 
planowanych w roku 2022 remontów w placówkach oświatowych, które stanowią załącznik 
protokołu. 
W dyskusji w powyższej sprawie poruszono między innymi następujące tematy:  

− najpilniejszych potrzeb remontowych placówek oświatowych w roku 2022, 

− pilnych potrzeb remontowych placówek oświatowych, które nie zostały uwzględnione  
w budżecie Gminy Mosina na rok 2022, 

− propozycji przedstawienia potrzeb remontowych placówek oświatowych w roku 2022  
i ich bieżącej aktualizacji w innej formie, 

− potrzeb remontowych Zespołu Szkół w Krośnie. 
Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz i radny Andrzej Raźny.  
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzieliła Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 
Balcerek-Kałek. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za”  
– wniosek nr 3 dotyczący zebrania i aktualizacji bieżącej złożonych przez poszczególne 
jednostki oświatowe potrzeb remontowych w jednym ujednoliconym arkuszu Excel. 
W wyniku dyskusji nad projektem planu pracy Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  
na rok 2022, w której wzięli udział: radny Łukasz Kasprowicz, radny Jan Marciniak, radny 
Roman Kolankiewicz, radny Waldemar Wiązek i radny Dominik Michalak, ustalono,  
że wprowadzone do niego zostaną dodatkowe zmiany. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytanie radnego 
Romana Kolankiewicza dotyczące toczących się obecnie postępowań przetargowych. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 8 głosami „za” – wniosek nr 4 dotyczący 
przedłożenia na kolejnym posiedzeniu Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego przez 
Burmistrza Gminy Mosina planu realizacji inwestycji w ciągu 2022 roku. Radny Waldemar 
Wiązek nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI i MIENIA KOMUNALNEGO: 
1. Komisja wnioskuje o przedstawienie uzgodnionego z WZDW zjazdu w „Czerwonkę”  

oraz przedstawienie komisji harmonogramu dalszego procedowania budowy 
„Czerwonki”.  
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2. Komisja wnioskuje o przedstawienie na następne posiedzenie Komisji, tj. 15 lutego  
2022 r., pisemnego stanowiska Burmistrza w sprawie planowanej przez pana 
[zanonimizowano] inwestycji.  

3. Komisja wnioskuje o zebranie i aktualizację bieżącą złożonych przez poszczególne 
jednostki oświatowe potrzeb remontowych w jednym ujednoliconym arkuszu Excel,  
ze wskazaniem jednostki, nazwy zadania, szacunkowych kosztów dla każdego zadania 
oraz zapewnionych środków w ramach aktualnego budżetu.  

4. Komisja wnioskuje o przedłożenie na kolejnym posiedzeniu Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego przez Burmistrza Gminy Mosina planu realizacji inwestycji w ciągu  
2022 roku.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:11.  
 
 
        protokołował                     przewodniczył
            
(-) Piotr Sokołowski                           (-) Jan Marciniak
             
 


