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Protokół nr 9/19 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, 

Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji  

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2019 r., 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.10 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów 

Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady 

Miejskiej w Mosinie, Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa,  

Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz goście według list obecności, które 

stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szeliga 

przedstawiła projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki 

Warty, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybył radny Marcin Ługawiak, tak więc 

odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa udział brało 13 jej członków.  

Następnie Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Michalina Szeliga 

wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi  

na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia czasu procedowania przedmiotowego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wskazania, czy jedynym kosztem  

dla Gminy Mosina będzie koszt procedowania tego planu zagospodarowania przestrzennego; 

wskazania, czy wszczęcie postępowania w przedmiotowej sprawie wstrzyma wszelkie 

działania KOWR-u wobec działek, których właścicielem chce zostać Gmina Mosina  

oraz wskazania kierunku, w jakim Gmina Mosina chce pójść, przystępując do przedmiotowego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 10 głosami „za”  

– wniosek dotyczący zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki  

i Baranowo, w zakolu rzeki Warty. 3 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Radny Jan Marciniak zaproponował, aby opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018-2027 przełożyć  

na następne posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu  

i Finansów, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie. 

W jej trakcie, na Salę Konferencyjną przybyła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd  

w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

udział brało 14 jej członków. 

Maciej Ciesielski z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy przedstawił projekt uchwały  

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu AQUANET S.A. na lata 2018-2027, 

którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
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W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybył radny Andrzej Raźny, tak więc 

odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa udział brało 15 jej członków. 

Następnie Maciej Ciesielski z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy wraz z Burmistrzem 

Gminy Mosina Przemysławem Mielochem, Audytorem wewnętrznym Justyną Kaczmarczyk 

oraz Kierownikiem Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu Anną Balcerek-Kałek 

udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: kanalizacji sanitarnej  

we wsiach Wiórek, Czapury i Babki; wskazania, co będzie realizowane w ramach 

przedmiotowego planu w Rogalinku; możliwości przedstawienia przebiegów inwestycji 

przewidzianych do realizacji na terenie gminy Mosina w formie graficznej; wskazania 

konkretnej lokalizacji kanalizacji sanitarnej dla części wsi Krosno i w Krajkowie; potrzeby 

wymiany rur kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosny Ludów i w ul. Sowińskiego w Mosinie; 

inwestycji dotyczącej zbiorników na wodę na Pożegowie i wynikających z tego konsekwencji 

podatkowych dla Gminy Mosina; wskazania, czy wszystkie inwestycje prowadzone na terenie 

ujęcia wody i stacji uzdatniania wody podnoszą wartość otrzymywanego przez Gminę Mosina 

podatku od budowli; wskazania, czy w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina są 

realizowane zdroje wodne; wskazania, czy planowana realizacja kanalizacji sanitarnej  

w Rogalinie koliduje z planami Gminy Mosina; kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej  

w Daszewicach i inwestycji, które miały zostać zrealizowane po zakończeniu tego zadania  

oraz sieci kanalizacyjnej w ul. Sowinieckiej w Mosinie. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu  

i Finansów, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w sprawie celowości wymiany rur kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosny Ludów  

i w ul. Sowińskiego w Mosinie oraz na temat przeniesienia opiniowania przedmiotowego 

projektu uchwały na następne posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa w dniu 23 kwietnia br., z udziałem przedstawiciela AQUANET S.A.,  

w wyniku której przyjęto takie właśnie ustalenie. 

Mieszkaniec gminy Mosina Artur Nadolny przedstawił możliwości budowy pumptracka  

w Mosinie, wskazując przy tym dobre lokalizacje dla tego typu obiektu, a następnie  

zwrócił się o zastanowienie się nad możliwością budowy skateparku w Mosinie. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu  

i Finansów, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawach. W jej wyniku Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek zaproponował, aby wykonany w minionych 

kadencjach projekt skateparku w Mosinie został przedstawiony podczas któregoś z posiedzeń 

tej komisji. 

Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu 

i Finansów, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat stanu infrastruktury sportowej, zwłaszcza znajdującej się w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Mosina oraz potrzeb z tym związanych. Dyskusja dotyczyła  

w szczególności projektu sali gimnastycznej w Rogalinie, sali gimnastycznej w Czapurach  

oraz hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił stan prac nad projektem i budową 

pływalni w Mosinie. 

Doradca podatkowy Sławomir Wiciak przedstawił rozważane warianty realizacji budowy 

pływalni w Mosinie, umożliwiające odzyskanie VAT-u. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z Komisją Budżetu  

i Finansów, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji oraz gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie. 
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W trakcie tej dyskusji, Salę Konferencyjną opuścił radny Waldemar Wiązek i radna Agnieszka 

Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji  Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa udział brało 13 jej członków. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Roman Kolankiewicz 

poinformował o terminie i lokalizacji następnego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, 

Spraw Społecznych i Promocji oraz Komisji Budżetu i Finansów. 

 

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY 

ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA: 

Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu 

rzeki Warty. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.25. 

 

 

   protokołował        przewodniczył             przewodniczyła              przewodniczył 

 

(-)Piotr Sokołowski   (-)Roman Kolankiewicz   (-)Wiesława Mania     (-)Waldemar Wiązek   
 

 


