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Protokół nr 32/20 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 19 maja 2020 r. w trybie zdalnym  

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie 

wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych 

list obecności. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego  

przy drodze gminnej nr 42 w miejscowości Bolesławiec, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

wskazania, czy w przypadku przedmiotowej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego 

nie będzie potrzeby budowy zatoki autobusowej i możliwości jej realizacji oraz wskazania,  

czy Burmistrz Gminy Mosina udostępni radnym analizę dotyczącą koncepcji rozwoju  

i bieżącej sytuacji linii autobusowych funkcjonujących na terenie gminy Mosina. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat funkcjonowania komunikacji gminnej na terenie gminy Mosina, zasadności 

konsultowania jej kształtu z sołtysami i potrzeby stworzenia z zatok autobusowych na terenie 

gminy Mosina miejsc, z których mieszkańcy mogliby zabierać i podwozić swoich sąsiadów 

oraz potrzeby utworzenia przystanku komunikacyjnego w Bolesławcu. 

W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Adam Monikowski, radny Łukasz Kasprowicz  

i radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 15 jej członków. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie,  

czyli 15 głosami „za” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej  

nr 42 w miejscowości Bolesławiec. 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek odczytał pismo WZDW.WD.5310.0.6/2020 z dnia  

7 maja 2020 r. Zastępcy Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Poznaniu, będące odpowiedzią na zaproszenie do udziału w dzisiejszym posiedzeniu 

Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, którego kserokopia stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. Zwrócił też uwagę na pytania skierowane do wyżej 

wymienionej instytucji i uzyskane odpowiedzi, które zostały przekazane Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa pismem RI.0012.3.2020.JP z 18 maja 2020 r., 

stanowiącym załącznik niniejszego protokołu. Następnie Burmistrz Gminy Mosina 

Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem 

udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia ustaleń w zakresie 

zmiany organizacji ruchu poczynionych przez Burmistrza Gminy Mosina z Dyrektorem 

WZDW w Poznaniu w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 431, rond turbinowych, 

jakie były planowane w ciągu ul. Piotra Mocka w Mosinie i przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Mosinie oraz na temat aktualnej wiedzy Burmistrza Gminy Mosina dotyczącej 

modernizacji drogi wojewódzkiej nr 431 na terenie gminy Mosina. 
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Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat modernizacji drogi wojewódzkiej nr 431 na terenie gminy Mosina  

i konsekwencji z tym związanych. 

Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie wraz z gośćmi 

przeprowadziła dyskusję na temat „Informacji o stanie mienia Gminy Mosina na dzień  

31 grudnia 2019 roku”, w trakcie której Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 

zapewnił, że zostanie ona przygotowana w sposób zgodny z wymogami obowiązujących 

przepisów prawnych do końca czerwca br. Udzielił też odpowiedzi na pytania, które między 

innymi dotyczyły: wskazania, czy został wybrany Prezes Spółki „Park Strzelnica” Sp. z o. o.  

w Mosinie, określenia zasad obowiązujących przy podejmowaniu decyzji o wykupie przez 

Gminę Mosina nieruchomości, wskazania, czy Gmina Mosina planuje sprzedaż mieszkań 

komunalnych i socjalnych, określenia terminu konkursu na wybór Prezesa Zakładu Usług 

Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, wskazania przyczyn, dla których Gmina Mosina nie 

sprzedaje i nie kupuje gruntów za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę, potrzeby dołączania  

do projektu budżetu wykazu nieruchomości planowanych do wykupu oraz wskazania,  

czy zakup „ślepej” drogi w Rogalinku był dobrym interesem dla Gminy Mosina.  

W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Andrzej Raźny i radny Roman Kolankiewicz,  

tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 

Miejskiej w Mosinie udział brało 17 jej członków. 

 Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 15 głosami „za”,  

przy 1 głosie „wstrzymującym się”– wniosek nr 2 dotyczący wskazania, kto był inicjatorem 

transakcji wykupu działki nr 573/14 w Rogalinku i ile lat mają nieruchomości położone  

przy tej ulicy. Prowadzący obrady Waldemar Wiązek nie wziął udziału w tym głosowaniu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie,  

czyli 17 głosami „za” – wniosek nr 3 dotyczący dołączania do projektu budżetu wykazu 

gruntów i innych nieruchomości planowanych do wykupu.  

Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania, 

które między innymi dotyczyły: etapu realizacji budowy mieszkań przez Mosińskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego i podjętych działań w tej sprawie przez prezesa 

wyżej wymienionej spółki oraz pomysłów prezesa na działalność MTBS na mosińskim rynku 

nieruchomości wspierających prowadzoną przez Gminę Mosina politykę mieszkaniową,  

a także potrzeby przeprowadzenia audytu w spółkach komunalnych.  

Komendant Gminny OSP Michał Kołodziejczak przedstawił wykonanie budżetu Gminy 

Mosina za rok 2019 w zakresie wydatków na ochronę przeciwpożarową oraz główne 

planowane wydatki na rok 2020, a także informacje na temat podjętych działań mających  

na celu zakup nowego umundurowania bojowego strażaków, udzielając przy tym odpowiedzi 

na pytanie dotyczące przyczyn wydatkowania tak małych środków finansowych na szkolenia, 

badania lekarskie i opłaty związane z funduszami np. wsparcia osób niepełnosprawnych. 

Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki przedstawił wykonanie budżetu 

Gminy Mosina za rok 2019 w zakresie wydatków na Straż Miejską w Mosinie, zwracając 

przy tym uwagę na najpilniejsze potrzeby SM w Mosinie. Odpowiedział przy tym na pytanie 

dotyczące sposobu przewożenia zwierząt w samochodach Straży Miejskiej w Mosinie. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 

działań, jakie zostały podjęte w celu powiększenia parkingu przy siedzibie OSP Radzewice. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat potrzeby zakupu samochodu terenowego dla SM w Mosinie. 

Radny Arkadiusz Cebulski zgłosił sprawę pewnej rodziny mieszkającej w jednej z posesji 

przy …………… w Mosinie i stwarzającej problemy społeczne.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zgłosiła potrzebę rozwiązania 

problemu dojazdu do przystani nad Wartą pana ………..w Rogalinku, który zagrodzony jest 

szlabanem, a Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi 

przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 

W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa opuścili radni: Arkadiusz Cebulski i Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd 

w dalszym jego ciągu brało udział 15 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady 

Miejskiej w Mosinie. 

Radny Maciej Patela zwrócił się z prośbą o usunięcie samochodu terenowego, który stoi  

od kilku miesięcy przy ul. Głównej blisko kościoła w Krośnie. Poinformował też o urwanym 

koszu na śmieci na skrzyżowaniu ul. Skrytej i ul. Leszczyńskiej w Mosinie, zwracając się 

przy tym z prośbą o jego naprawę oraz o oponie od tira znajdującej się od kilku tygodni  

przy skrzyżowaniu ul. Dębowej i ul. Leszczyńskiej w Mosinie. Zwrócił też uwagę, że nie są 

opróżniane ze śmieci kosze na placach zabaw i przy przystankach autobusowych, 

przynajmniej w Borkowicach.  

Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki ustosunkował się do prośby 

radnego Adama Monikowskiego o dodatkowe weekendowe patrole Straży Miejskiej  

w Mosinie w okolicach żwirowni w Daszewicach. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur poinformowała o piśmie 

…………….z dnia 8 maja 2020 r., które stanowi załącznik niniejszego protokołu, 

zapewniając przy tym, że z racji jego tematyki, przekaże je Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa. 

Radny Marcin Ługawiak zgłosił potrzebę zakupu drona dla patrolowania terenów leśnych  

pod kątem zagrożenia przeciwpożarowego, a Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY 

ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 

nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze gminnej nr 42 w miejscowości 

Bolesławiec. 

2. Komisja wnioskuje o wskazanie, kto był inicjatorem transakcji wykupu działki nr 573/14  

w Rogalinku i ile lat mają nieruchomości położone przy tej ulicy. 

3. Komisja wnioskuje o dołączanie do projektu budżetu wykazu gruntów i innych 

nieruchomości planowanych do wykupu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.57.  

 

 

    protokołował                                                przewodniczył 

 

(-) Piotr Sokołowski                                         (-) Waldemar Wiązek 

 


