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Protokół nr 40/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 13 października 2020 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.02 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: 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Katarzyną Stawińską  
z AQUANET S. A. przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji  
Mosina – Puszczykowo, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie Katarzyna Stawińska z AQUANET S. A. wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
wskazania z czego wynika brak w granicach aglomeracji Mosina – Puszczykowo wsi: Rogalin, 
Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Nowe i Dymaczewo 
Stare; wskazania, czy firma Sweco Consulting Sp. z o. o., która przygotowywała opracowania 
dotyczące przedmiotowego projektu uchwały, uwzględniła miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego zakładające zwiększenie zaludnienia na danych terenach 
gminy Mosina oraz potrzeby i możliwości skanalizowania Rogalina, Świątnik, Mieczewa, 
Radzewic, Bolesławca, Borkowic, Dymaczewa Nowego i Dymaczewa Starego. 
kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej. 
W trakcie tej wypowiedzi, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył kolejno radny Roman Kolankiewicz oraz radny Zbigniew Grygier, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 8 głosami „za”,  
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie  wyznaczenia aglomeracji Mosina – Puszczykowo. 
Paulina Wilińska-Kałka z AQUANET S. A. przedstawiła prezentację dotyczącą planowanych  
i realizowanych przez AQUANET S. A. zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  
na terenie gminy Mosina, która stanowi załącznik niniejszego protokołu, udzielając  
przy tym odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania, które między innymi dotyczyły: 
doprowadzenia przez AQUANET S. A. wody do Mieczewa, Radzewic, Świątnik, Rogalina, 
Rogalinka i Sasinowa; wskazania, czy istnieje możliwość wariantowego podłączenia  
do kanalizacji sanitarnej Dymaczewa Starego i Dymaczewa Nowego oraz wskazania,  
czy AQUANET S. A. planuje wystąpić do ministerstwa o odstępstwo związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej. 
W trakcie tej prezentacji, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno radny Maciej Patela oraz radny  Marcin Ługawiak, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
Następnie Paulina Wilińska-Kałka z AQUANET S. A. wraz z Zuzanną Kaczmarek z AQUANET  
S. A., Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem, Zastępcą Burmistrza Gminy 
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Mosina Adamem Ejchorstem i Małgorzatą Winiecką z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy 
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy w ramach 
realizacji inwestycji dotyczącej Krosna i Drużyny, gdzie jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla aktywizacji gospodarczej, nie można się porozumieć  
z właścicielami gruntów, żeby uzyskać możliwość podłączenia się; inwestycji planowanej 
przez AQUANET S. A. w Baranówku i jej konsekwencji dla ochrony ujęcia wody  
w Krajkowie; możliwości zrealizowania przez AQUANET S. A. inwestycji w ul. Lema w Mosinie 
przed jej wybudowaniem przez Gminę Mosina; wskazania, co się wydarzyło, że realizacja 
kanalizacji sanitarnej z Żabinka do Mosiny została spowolniona i możliwości rozwiązania 
problemu jej lokalizacji w planowanej ścieżce rowerowej; wskazania, czy obowiązujący jest 
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu AQUANET S. A. w Poznaniu, dostępny na stronie 
internetowej AQUANET S. A., czy też jego korekta, do której nie ma dostępu; określenia 
procedury dotyczącej składania wniosków do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu AQUANET  
S. A. w Poznaniu; priorytetów realizacji poszczególnych zadań w Wieloletnim Planie Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
AQUANET S. A. w Poznaniu; wskazania przyczyn, dla których budowa kanalizacji sanitarnej  
w ul. Malinowej w Krosinku została przesunięta o rok; wskazania, czy obecnie nie ma 
przeciwwskazań do budowy ul. Lema w Mosinie; wskazania, czy w przypadku  
pl. 20 Października, ul. Strzeleckiej, ul. Wodnej w Mosinie wymieniane są sieci wodociągowe 
azbestowo-cementowe na PVC, czy są to nowe odcinki; sieci wodociągowej do Rogalina, 
Świątnik, Mieczewa, Radzewic, Rogalinka i Sasinowa; realizacji kanalizacji sanitarnej  
dla Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic i Bolesławca przez Gminę Mosina 
we współpracy z AQUANET S. A.; wskazania, czy AQUANET S. A. otrzymuje od Gminy Mosina 
uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których 
można przygotowywać koncepcje wodociągowania i kanalizacji; wskazania, ile AQUANET  
S. A. płaci w roku 2020 Gminie Mosina podatków lokalnych z podziałem na poszczególne 
składniki; wskazania, czy istnieją jakieś zagrożenia dla realizacji magistrali kórnickiej; 
określenia zakresu czasowego realizacji inwestycji dla Czapur, Wiórka, Babek  
i prawdopodobnie Daszewic za około 85 milionów złotych oraz wskazania przyczyn,  
dla których przedmiotowe zadanie jest tak duże; określenia zagrożeń realizacji inwestycji  
w Czapurach na nowych osiedlach ze względu na ich lokalizację; oszacowanego kosztu 
skanalizowania Rogalina, wskazania, czy kanalizacja sanitarna dla tej wsi jest uwzględniona  
w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych, będących w posiadaniu AQUANET S. A. w Poznaniu oraz określenia 
procedury, gdyby w budżecie Gminy Mosina zostały zaplanowane środki finansowe  
na realizację tego zadania; wskazania, czy przyłączenie Mieczewa do sieci wodociągowej 
AQUANET S. A. będzie mogło być realizowane równolegle z budową magistrali kórnickiej; 
wskazania, czy w porozumieniu z Gminą Mosina ustalono, że opracowanie dokumentacji 
kanalizacji sanitarnej dla Rogalina nastąpi w latach 2027-2028; wskazania, czy termin 
przetargu na budowę magistrali kórnickiej już został przewidziany; braku realizacji inwestycji 
w ul. Magnoliowej w Krosinku; wskazania, czy firmie AQUANET S. A. znany jest podobny 
przykład wybudowanego osiedla deweloperskiego z szambami, jak osiedle Leśne  
w Czapurach oraz sposobu budowy kanalizacji sanitarnej na tym osiedlu i czynników 
mających wpływ na jej koszty; projektowania kanalizacji sanitarnej w Borkowicach  
w ul. Łubinowej, gdzie nie ma jeszcze żadnych zabudowań, przy jej braku na odcinku  
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w kierunku Dymaczewa Nowego, gdzie występuje pełna zabudowa przy drodze powiatowej; 
wskazania, czy jeżeli Zarząd Dróg Powiatowych dalej będzie się upierał, aby kanalizacja 
sanitarna z Żabinka do Mosiny nie była realizowana w pasie drogowym tej drogi powiatowej, 
AQUANET S. A. odda sprawę do sądu administracyjnego lub do właściwego ministra  
oraz możliwości uwzględnienia Dymaczewa Starego i Dymaczewa Nowego w granicach 
aglomeracji Mosina – Puszczykowo. 
Paulina Wilińska-Kałka z AQUANET S. A. zobowiązała się do: udzielenia pisemnej odpowiedzi 
wskazującej przyczyny uniemożliwiające powstanie ścieżki rowerowej z Żabinka do Mosiny  
i wyjaśniającej, czy w ogóle kanalizacja sanitarna z Żabinka do Mosiny powstanie; 
przygotowania i dosłania materiałów dotyczących kanalizacji sanitarnej dla Bolesławca  
oraz wskazujących, czy w przypadku pl. 20 Października, ul. Strzeleckiej i ul. Wodnej  
w Mosinie wymieniane są wodociągowe sieci azbestowo-cementowe na PVC; przekazania 
informacji o zagrożeniach dla realizacji magistrali kórnickiej; przeprowadzenia rozmów  
z Gminą Mosina w sprawie możliwości realizacji inwestycji w ul. Magnoliowej w Krosinku  
i przesłania zweryfikowanych informacji w przedmiotowej sprawie oraz do przesłania 
informacji na temat sposobu budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśnym w Czapurach. 
W trakcie tej dyskusji do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Michał Kleiber tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 13 jej członków.  
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka przedstawiła pisma 
dotyczące budowy sieci gazowej na terenie gminy Mosina, które stanowią załącznik 
niniejszego protokołu.  
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił uwagę na udział mieszkańców Krosinka  
w procesie gazyfikacji tej wsi. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka poinformowała  
o uzgodnieniu przez Urząd Miejski w Mosinie lokalizacji sieci gazowej na terenie Dymaczewa 
Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic i Bolesławca, wskazując przy tym na rolę Gminy  
w procesie gazyfikacji. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst zwrócił uwagę na zmianę uwarunkowań 
związanych z procesem gazyfikacji. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek stwierdził znaczący wzrost instalacji 
fotowoltaicznych na terenie gminy Mosina. Zapytał przy tym o politykę Gminy Mosina  
w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił swoje stanowisko w sprawie 
wyposażania obiektów gminnych w instalacje fotowoltaiczne. 
Radny Jan Marciniak zaprezentował swój pogląd na rolę Gminy w procesie gazyfikacji. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi radnego 
Jana Marciniaka. 
Radny Maciej Patela zwrócił się o przekazanie radnym mapy z naniesionym przebiegiem 
uzgodnionej lokalizacji sieci gazowej oraz o wskazanie, czy ten gazociąg będzie przechodził 
przez Bolesławiec za „Wielkopolskim Indykiem”. 
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka zapewniła, że do Biura Rady 
zostanie przekazany załącznik graficzny z naniesioną, projektowaną lokalizacją gazociągu. 
Radny Maciej Patela zwrócił uwagę, że chodzi mu o miejscowości: Pecna, Drużyna, Nowinki, 
Borkowice, Bolesławiec. 
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Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka powiadomiła,  
że w przypadku Pecnej, Nowinek planów gazyfikacji nie ma. Pozostałe miejscowości: 
Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Bolesławiec, Borkowice są ujęte. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst zwrócił uwagę, że to, co zostało  
do Urzędu Miejskiego w Mosinie przysłane, to jest wstępna lokalizacja – nie jest to to jeszcze 
dokumentacja techniczna. Przedstawił przy tym na czym polegało to uzgodnienie. 
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił się o wyjaśnienie, kto płaci projektantowi 
przebiegu tego gazociągu.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił zleceniodawcę 
przedmiotowego zadania. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przedstawił swoje stanowisko w sprawie lokalizacji 
sieci gazowej na terenie Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Bolesławca i Borkowic. 
Radny Maciej Patela poinformował o swoich i mieszkańców Borkowic zabiegach na rzecz 
gazyfikacji tej wsi. 
Radny Roman Kolankiewicz przedstawił swoje stanowisko w sprawie wyposażania obiektów 
gminnych w instalacje fotowoltaiczne. Zwrócił się przy tym o przedstawienie całościowych 
kosztów wyposażenia świetlic wiejskich w instalacje fotowoltaiczne, z ich podziałem na każdą 
ze świetlic. Wyraził też przekonanie o potrzebie przyjęcia wniosku o rozpoczęcie prac 
projektowych w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej”  
dla miejscowości Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo w aspekcie 
przyłączenia Mieczewa do „Magistrali Kórnickiej”. 
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił uwagę na możliwości pozyskiwania 
dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst powiadomił, że obecnie te 
dofinansowania nie są przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem i Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa Radosławem Łucką przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie 
Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zagospodarowanie i nadzór  
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem  
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” oraz zawarcia Porozumienia, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Następnie Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Burmistrzem Gminy 
Mosina Przemysławem Mielochem i Zastępcą Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką udzielił odpowiedzi na pytania, które między 
innymi dotyczyły: szczegółów propozycji grupy zakupowej gmin: Tarnowo Podgórne, 
Rokietnica, Luboń i Mosina na dzień jutrzejszy; kwoty, jaką Gmina Mosina ma przekazywać 
Gminie Jarocin, zgodną z § 2 porozumienia będącego załącznikiem przedmiotowego projektu 
uchwały; możliwości rozwiązania problemu lokalizacji punktu przeładunkowego odpadów 
komunalnych, z którego Gmina Mosina mogłaby korzystać wchodząc w porozumienie  
z Gminą Jarocin; wskazania, czy udział, który Gmina Mosina ma wnieść, jest zwrotny; 
wskazania, czy oprócz preferencyjnych stawek Gmina Mosina uzyskuje jeszcze jakieś 
korzyści; określenia ilości udziałów w spółce ZGO Jarocin, które Gmina Mosina nabędzie  
za kwotę 400.000,00 zł; wskazania, jakie koszty się bilansują, jeśli Gmina Mosina przystąpi  
do porozumienia z Gminą Jarocin; potrzeby zapewnienia jak najniższej opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy Mosina; wskazania 
przyczyn, dla których wcześniej Gmina Mosina nie zainteresowała się dostarczaniem swoich 
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odpadów komunalnych do ZGO Jarocin; wskazania, na jakiej zasadzie Gmina Mosina ma 
objąć udziały w ZGO Jarocin, dlaczego nie jest to określone w porozumieniu, jakie Gmina 
Mosina ma zawrzeć z Gminą Jarocin i wskazania kim są obecni udziałowcy tej spółki; 
wskazania, czy każda gmina, która zostanie udziałowcem tej spółki, nadal będzie mogła 
korzystać z trybu „in house”; określenia, jaki procent udziałów w spółce ZGO Jarocin obejmie 
Gmina Mosina za kwotę 400.000,00 zł, wskazania, kto ma ich większość w tej spółce  
oraz wskazania, jakie to będzie miało przełożenie na zarządzanie całym tym procesem  
i udziałem Gminy Mosina w tej spółce; sensu podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie; 
mankamentów funkcjonowania rynku gospodarki odpadami komunalnymi; sposobu 
oszacowania zwiększonych kosztów dojazdu ciężarówek z odpadami komunalnymi z terenu 
gminy Mosina; braku informacji w treści przedmiotowej uchwały o tym, że wzór 
porozumienia stanowi jej załącznik, niewłaściwego zapisu w jej uzasadnieniu oraz braku  
w tym porozumieniu określenia wysokości kwoty, jaką Gmina Mosina ma przekazać; 
wskazania, czy Gmina Mosina ma gwarancję od Gminy Jarocin, że będzie tak samo 
traktowana jak inne gminy oraz określenia skutków, jakie przyniesie wpisanie w treści  
§ 2 porozumienia konkretnej kwoty, jaką Gmina Mosina ma wpłacić na rzecz Gminy Jarocin.  
Radny Dominik Michalak zwrócił się o przekazanie przed sesją Rady Miejskiej  
w Mosinie projektu uchwały dotyczącej objęcia przez Gminę Mosina udziałów w spółce ZGO 
Jarocin, ustaleń dotyczących wysokości wpłaty Gminy Mosina w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
z tytułu udziału w kosztach realizacji powierzonego Gminie Jarocin zadania oraz aktualnego 
wykazu śmieciarek PUK-u wraz z ilością przejechanych przez nie kilometrów i datą produkcji.  
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
opuścił radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie brało udział 12 jej członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 9 głosami „za”,  
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania 
publicznego p.n. „Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki 
odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów 
komunalnych” oraz zawarcia Porozumienia. 
Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła 10 głosami 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący rozpoczęcia prac 
projektowych w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej”  
dla miejscowości Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo w aspekcie 
przyłączenia Mieczewa do „Magistrali Kórnickiej”. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia  
2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina, 
którego kserokopia wraz z wykazem uchwał podjętych przez Radę Miejską w Mosinie  
z zakresu gospodarki nieruchomościami w kadencji 2006-2010 stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w wyniku 
przeprowadzonej wraz z gośćmi dyskusji przyjęła 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”  
– wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia  
Uchwały nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie 
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina. 
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Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytanie 
dotyczące określenia etapu zlecenia audytu geodezyjnego boiska Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mosinie.  
Radny Arkadiusz Cebulski zwrócił się o podjęcie interwencji w sprawie: niepozostawiania 
przez pracowników wykonawcy remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie śmieci, między innymi 
po napojach, w miejscu realizacji tego zadania, odpowiedniego oznakowania objazdu 
remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie po otwarciu części ronda „pinezka”  
oraz  uporządkowania bałaganu w tężni znajdującej się w „Ptasim Parku” w Mosinie. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie: 
naprawy w ramach gwarancji przez wykonawcę inwestycji wjazdu/wyjazdu z ul. Stęszewskiej 
w Krosinku na drogę wojewódzką oraz od dwóch miesięcy trwającej naprawy awarii przez 
AQUANET S. A. w ciągu drogi wojewódzkiej naprzeciwko TOSMAK-u w Krosinku,  
która powoduje spowolnienie ruchu na tej drodze wojewódzkiej i tworzenie się korków. 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa opuściła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie brało udział 11 jej 
członków. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące 
wskazania, co dzieje się w związku Gminy Mosina z Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą 
Rokietnica oraz Miastem Luboń i określenia planów tego związku oraz stopnia wiedzy wyżej 
wymienionych gmin na temat działań podejmowanych przez Gminę Mosina mających  
na celu zawarcie porozumienia z Gminą Jarocin. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji  

Mosina – Puszczykowo. 
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie powierzenia gminie Jarocin 

przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zagospodarowanie i nadzór  
nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem 
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych” oraz zawarcia Porozumienia. 

3. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie prac projektowych w ramach zadania „Modernizacja  
i rozbudowa sieci wodociągowej” dla miejscowości Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, 
Świątniki, Radzewice i Mieczewo w aspekcie przyłączenia Mieczewa do „Magistrali 
Kórnickiej”. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/146/11 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.23.  
 
 
   protokołował                                                przewodniczył 
 
( -) Piotr Sokołowski                                                        (-) Waldemar Wiązek 
 


