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Protokół nr 8/19 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 26 marca 2019 r., 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1 

 

 

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 list 

obecności, które stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Justyna Piosik-Zawiślak z Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa przedstawiła 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego  

i Leśmiana w Mosinie, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem udzieliła 

odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania potrzeby przystąpienia  

do sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

braku stabilizacji w planowaniu przestrzennym dla przedmiotowego obszaru; wskazania 

terminu, w którym ostatnio Gmina Mosina przystępowała do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu; wskazania, czy w przypadku 

przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wszelkie wnioski 

poza wnioskiem jednego z inwestorów nie będą brane pod uwagę; wskazania,  

czy w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego będzie 

zwiększana powierzchnia zabudowy scalonej działki gruntu inwestora i dopuszczalną 

wysokość budynków, jakie będą mogły na niej powstać; wskazania, czy nowe działki gruntu, 

które nabył jeden z inwestorów, sprzedała mu Gmina Mosina; czasowych możliwości 

uchwalenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

dokładności mapy, na której przedstawiono granice przedmiotowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz wskazania przyczyn, dla których tereny komunikacji 

kolejowej w granicach przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego mają tak duży zasięg. 

W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd  

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

udział brało 15 jej członków. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  

przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego  

i Leśmiana w Mosinie. 

Justyna Piosik-Zawiślak z Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa przedstawiła 

wniosek o wydanie warunków zabudowy dla budynku usługowo-handlowego na działce 

514/5 w Rogalinku. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił przyczyny, dla których  

zwrócił się do Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w sprawie 

określenia maksymalnej powierzchni zabudowy dla tego typu obiektów. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której zdecydowała, że przedmiotową kwestię 

pozostawi do rozstrzygnięcia Burmistrzowi Gminy Mosina. 

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak przedstawił projekt uchwały  

w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą 
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powiatową nr 2460P w miejscowości Czapury, którego kserokopia stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem 

Mielochem oraz Audytorem wewnętrznym Justyną Kaczmarczyk udzielił odpowiedzi,  

które między innymi dotyczyły: wskazania inwestora przedmiotowego zadania  

oraz wskazania, czy w tym przypadku Gmina Mosina przekaże Powiatowi Poznańskiemu 

środki finansowe, czy odwrotnie. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat prawidłowości zapisu zawartego w § 2 projektu uchwały w sprawie 

przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową 

nr 2460P w miejscowości Czapury. W jej wyniku, wyżej wymieniona komisja stała Rady 

Miejskiej w Mosinie przyjęła 6 głosami „za”, przy 7 głosach „wstrzymujących się”  

– wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P  

w miejscowości Czapury. 2 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu. 

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 

Przemysławem Mielochem przedstawiła stanowisko w sprawie możliwości spełnienia 

wymogów raportu o stanie gminy, które zaproponowali poszczególni radni. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania 

informacji na temat możliwości spełnienia przez Burmistrza Gminy Mosina wymogów 

raportu o stanie gminy, które zaproponowali poszczególni radni. Jeden radny nie wziął 

udziału w tym głosowaniu. 

Radna Małgorzata Kaptur poinformowała, że otrzymała informację, iż prowadzący sklep  

w budynku Gminnej Spółdzielni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w Dymaczewie Starym 

kończy swoją działalność i mieszkańcy zainteresowali się możliwością utworzenia w nim 

świetlicy wiejskiej. Przedstawiła przy tym problem związany z tym, że połowa działki,  

na której znajduje się ten budynek, była użytkowana jako boisko szkolne, a obecnie użytkuje 

ją stowarzyszenie „Kolektyw Edukacyjny”. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie. 

Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji, wyżej wymieniona komisja stała Rady 

Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 15 głosami „za” – wniosek nr 4 dotyczący 

podjęcia działań mających na celu wyznaczenie nowych miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych na targowisku miejskim w Mosinie, które umożliwią im swobodny dostęp 

do handlujących na tym targowisku i wniosek nr 5 dotyczący przyjrzenia się przez zarządcę 

ul. Jesionowej w Mosinie, czy na tej drodze występują jakiekolwiek zagrożenia i jeżeli takie 

występują, w odpowiedni sposób zareagował. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła się do radnych  

z prośbą o rozważenie celowości uczestniczenia w pracach 3 komisji stałych Rady Miejskiej 

w Mosinie. 

Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa przyjęła 8 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” – wniosek nr 6 dotyczący ustalenia godziny rozpoczynania posiedzeń 

wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY 

ŚRODOWISKA i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego i Leśmiana w Mosinie. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 

Poznańskiego zadania z zakresu zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2460P  



3 
 

w miejscowości Czapury wraz z poprawką w § 2, zgodnie z którą otrzymuje ono 

brzmienie: „1. Zadanie, o którym mowa w § 1, finansowane będzie ze środków własnych 

Powiatu Poznańskiego w kwocie stanowiącej 50% kosztów realizacji zadania, lecz nie 

większej niż 160 000,00 zł, a w pozostałej części ze środków Gminy Mosina. 2. Zadanie,  

o którym mowa w § 1, w części finansowanej ze środków Gminy Mosina, po wykonaniu 

przekazane zostanie Powiatowi Poznańskiemu jako pomoc rzeczowa”.   

3. Komisja opiniuje pozytywnie informację Burmistrza Gminy Mosina na temat możliwości 

spełnienia wymogów raportu o stanie gminy, które zaproponowali poszczególni radni. 

4. Komisja wnioskuje, aby podjąć działania mające na celu wyznaczenie nowych miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych na targowisku miejskim w Mosinie,  

które umożliwią im swobodny dostęp do handlujących na tym targowisku.  

5. Komisja wnioskuje, aby zarządca drogi gminnej: ul. Jesionowej w Mosinie przyjrzał się, 

czy na tej drodze występują jakiekolwiek zagrożenia i jeżeli takie występują,  

w odpowiedni sposób zareagował. 

6. Komisja ustala, że odtąd jej posiedzenia będą się rozpoczynać o godz. 17.00. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.53. 

 

 

   protokołował                             przewodniczył 

 

(-) Piotr Sokołowski                      (-)Waldemar Wiązek 
 


