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Protokół nr 43/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 24 listopada 2020 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 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 Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka przy pomocy 
prezentacji przedstawiła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 – korekta 
nr 20/002/PI-10, który wraz z projektem uchwały w sprawie jego uchwalenia stanowi 
załącznik niniejszego protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 15 jej 
członków. 
Następnie Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka  
wraz z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzejem Kazirodem, 
Grażyną Solman z Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A., Burmistrzem Gminy Mosina 
Przemysławem Mielochem oraz Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem 
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: potrzeby przekazania 
zebranych informacji wraz z uzasadnieniem na temat zmian czasowych realizacji zadań 
dotyczących terenu gminy Mosina, które już wcześniej zostały wprowadzone  
do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029, określenia 
sposobu, w jaki tworzenie lub likwidacja poszczególnych aglomeracji wpływa na późniejszą 
realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnych na danych terenach oraz sposobu, w jaki wpływa 
to na możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację tych 
zadań, potrzeby przygotowania zestawienia, z którego wynikałoby, jakie wsie na terenie 
gminy Mosina lub rejony miasta mają szanse skanalizowania, wskazania, jak Dymaczewo 
Nowe, Dymaczewo Stare i Żabinko się lokują w planowanych działaniach inwestycyjnych 
Aquanet S.A., wskazania na ile jest wola polityczna w  Aquanet S.A., żeby skanalizować 
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, Bolesławiec i Krosinko, problemów 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Żabinku oraz ścieżki rowerowej z Mosiny  
do Żabinka i możliwości ich rozwiązania, wskazania, czy budowa kanalizacji sanitarnej  
w Czapurach, Wiórku, Babkach i w części Starołęki zostanie zakończona do 2023 r., 
wskazania, czy zostało zawarte porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych i ewentualnie  
z Aquanet S.A. w sprawie budowy kawałka chodnika na ul. Poznańskiej w Czapurach, 
wskazania, czy Aquanet S.A. ma doświadczenie z oczyszczalniami kompaktowymi  
i możliwości realizacji takiej oczyszczalni w Żabinku, problemu z odorami  
wydobywającymi się z rury kanalizacyjnej w ul. Krosińskiej w Mosinie, potrzeby 
skonsultowania z Aquanet S.A. opracowywanej analizy porównawczej dwóch wariantów 
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wykonania kanalizacji sanitarnej dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic, 
Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic i Mieczewa, wskazania, czy Gmina jest w stanie 
zachęcić do przyspieszenia realizacji danej inwestycji wodno-kanalizacyjnej w przypadku 
częściowej partycypacji w kosztach, wskazania, czy zaplanowane wybudowanie 198 przyłączy 
w Sowinkach dotyczy istniejących nieruchomości, podstawy budowy kanalizacji sanitarnej  
w miejscach, w których nie ma jeszcze nieruchomości oraz możliwości zmiany Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących 
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029. 
W trakcie tej dyskusji, radna Agnieszka Gorzyńska poinformowała, że mieszkańcy Żabinka 
najprawdopodobniej również zmienią zdanie i wycofają zgodę na przekazanie gruntu  
pod przepompownię ścieków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 
2020-2029 – korekta nr 20/002/PI-10. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina, który stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu wyżej 
wymienionego obwieszczenia. Jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Następnie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka udzieliła 
odpowiedzi na pytanie dotyczące etapu budowy sali gimnastycznej w Krosinku. 
Zastępca Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Daniel Schoenradt przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu 
zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi, który stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji na temat celowości podjęcia przedmiotowej 
uchwały, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 10 głosami „za”,  
przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Wielkopolskiego 
zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/133/2015 z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi 
Sowiniec, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem 
Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania, które między 
innymi dotyczyły: wskazania, co obejmuje etap pierwszy przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, wskazania, czy zabudowa na terenie objętym 
przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie dalej 
planowana, kolejności realizacji poszczególnych fragmentów przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, wskazania, co mógłby zakwestionować Wojewoda 
Wielkopolski w procedurze uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego oraz wskazania przyczyn, dla których nie są prowadzone 
rozmowy z instytucjami, które mogłyby wnieść zastrzeżenia do tego planu.  
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za”,  
przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 4 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie  
Nr XX/133/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina 
oraz części wsi Sowiniec. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki, który stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące przedstawienia 
powodów, dla których przedmiotowy przystanek komunikacyjny zlokalizowano w takim,  
a nie w innym miejscu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego  
przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki. Jeden radny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przebiegu dróg gminnych, który stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem  
i Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania, 
które między innymi dotyczyły: wskazania, czy wszystkie ulice wyszczególnione  
w przedmiotowym projekcie uchwały są wszystkimi drogami gminnymi, jakie są możliwe, 
określenia terminu uzupełnienia nieuwzględnionych w tym projekcie uchwały dróg 
gminnych, określenia sensu podjęcia przedmiotowej uchwały, wskazania, czy Uchwała  
Nr XV/116/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 października 1986 r.  
w sprawie zaliczenia dróg na terenie województwa poznańskiego do kategorii dróg gminnych 
oraz lokalnych miejskich ma załącznik graficzny i czy można wskazać z nazwy te drogi, które 
są w tej uchwale ponumerowane, braku wskazania działek wchodzących w skład dróg 
wyszczególnionych w przedmiotowym projekcie uchwały i niemożliwości zweryfikowania,  
czy wszystkie one są własnością Gminy Mosina, wskazania, o jakie drogi chodzi, które  
w Uchwale Nr XV/116/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 października 
1986 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie województwa poznańskiego do kategorii dróg 
gminnych, opisane są pod numerami 6-23, wskazania, czy podjęcie przedmiotowej uchwały 
niesie jakieś skutki dla ulic w niej wymienionych i jej mieszkańców, braku możliwości 
zweryfikowania dróg wyszczególnionych w przedmiotowym projekcie uchwały, wskazania, 
czy podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje konieczność wykupu niektórych dróg przez 
Gminę Mosina oraz niezgodności dróg wymienionych w Uchwale Nr XV/116/86 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 października 1986 r. w sprawie 
zaliczenia dróg na terenie województwa poznańskiego do kategorii dróg gminnych z ulicami, 
których dotyczy projekt uchwały w sprawie przebiegu dróg gminnych. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 5 głosami „za”,  
przy 2 głosach „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 6 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przebiegu dróg gminnych. Jeden radny nie wziął 
udziału w tym głosowaniu. 
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Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił informacje na temat stanu prac 
nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina. 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Łukasz Kasprowicz i radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 13 radnych. 
Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie, 
czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 7 dotyczący dostarczenia przez Aquanet S.A. tabeli 
zawierającej wszystkie zaplanowane w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 
2020-2029 – korekta”, inwestycje na terenie gminy Mosina wraz ze wskazaniem zakresu 
zmian w stosunku do poprzedniego Planu oraz uzasadnieniem zmiany. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i Prezes Zarządu „Park Strzelnica” sp. z o.o.  
w Mosinie Włodzimierz Koralewski przedstawili informacje na temat złożonego wniosku  
o dofinansowanie budowy pływalni w Mosinie, ogólne informacje na temat spółki „Park 
Strzelnica” sp. z o.o. w Mosinie i jej działalności oraz problemy związane z uzyskaniem 
dofinansowania na budowę pływalni w Mosinie i podejmowane działania mające na celu ich 
rozwiązanie. 
Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za” 
– wniosek nr 8 dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Gminy Mosina firmie Aquanet S.A. 
do konsultacji merytorycznej analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, Bolesławiec, Rogalin, 
Świątniki, Radzewice, Mieczewo w oparciu o 2 rozwiązania wariantowe zrzutu ścieków,  
ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie. Jeden radny nie wziął udziału  
w tym posiedzeniu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie,  
czyli 13 głosami „za” – wniosek nr 9 dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Gminy 
Mosina na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie koncepcji ronda na skrzyżowaniu  
ul. Mocka-Szosa Poznańska w Mosinie, a następnie 12 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 10 dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Gminy 
Mosina na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie informacji o obwodnicy wschodniej: 
terminie rozpoczęcia prac, poniesionych nakładach oraz dokumentu uzgadniającego 
koncepcję przez Aquanet S.A. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Prezesem Zarządu „Park Strzelnica”  
sp. z o.o. w Mosinie Włodzimierzem Koralewskim udzielił odpowiedzi na pytania,  
które między innymi dotyczyły: wskazania, czy Gmina Mosina ma plan „B” na budowę 
pływalni w Mosinie w przypadku nieuzyskania dofinansowania lub uzyskania dofinansowania 
niewystarczającego, wskazania terminu, do którego ważne jest pozwolenie na budowę 
pływalni w Mosinie, wskazania, czy była analizowana możliwość pozyskania dofinansowania 
budowy pływalni w Mosinie ze środków wsparcia, kredytu grupy Polskiego Funduszu 
Rozwoju w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, wskazania podmiotów, do których 
Gmina Mosina kierowała zapytania odnośnie możliwości dofinansowania budowy pływalni  
i wskazania, czy Burmistrz Gminy Mosina odbył rozmowę z organami Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego w celu uzyskania informacji odnośnie uzyskania możliwości 
dofinansowania oraz wskazania, czy II edycja rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ma 
zwiększony zakres maksymalnego wsparcia inwestycji gminnych. 
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Radny Arkadiusz Cebulski wyraził przekonanie o braku determinacji władz Gminy Mosina  
w zabieganiu o dofinansowanie budowy pływalni w Mosinie. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
opuścili kolejno: radny Michał Kleiber, radny Jan Marciniak i radny Waldemar Waligórski,  
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących  
w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 – korekta nr 20/002/PI-10. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina. 

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

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej  
w Mosinie Nr XX/133/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji 
nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki. 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przebiegu dróg gminnych. 
7. Komisja wnioskuje o dostarczenie przez Aquanet S.A. tabeli zawierającej wszystkie 

zaplanowane w „Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  
i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029  
– korekta”, inwestycje na terenie gminy Mosina wraz ze wskazaniem zakresu zmian  
w stosunku do poprzedniego Planu oraz uzasadnieniem zmiany. 

8. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina firmie Aquanet S.A. 
do konsultacji merytorycznej analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji 
sanitarnej dla miejscowości: Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Borkowice, 
Bolesławiec, Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo w oparciu o 2 rozwiązania 
wariantowe zrzutu ścieków, ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego ekonomicznie. 

9. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie koncepcji ronda na skrzyżowaniu ul. Mocka-Szosa Poznańska  
w Mosinie. 

10. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza Gminy Mosina na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Mosinie informacji o obwodnicy wschodniej: termin rozpoczęcia prac, 
poniesione nakłady oraz dokument uzgadniający koncepcję przez Aquanet S.A.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.14.  
 
 
   protokołował                                                przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski                                            (-) Waldemar Wiązek 
 


