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Protokół nr 42/20  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 23 listopada 2020 r. w trybie zdalnym 

 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.00 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 oraz goście 
według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Radny Dominik Michalak jako inicjator tematu posiedzenia: „Ścieżki rowerowe na terenie 
gminy Mosina”, uzasadnił potrzebę zajęcia się przedmiotowym tematem przez komisje Rady 
Miejskiej w Mosinie, przedstawiając przy tym swoją wizję przebiegu tej części posiedzenia. 
Poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski przedstawił jak należy postrzegać infrastrukturę 
rowerową i korzyści wynikające z jej istnienia. Zadeklarował przy tym swoją pomoc  
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z problematyką rowerową i przedstawił 
swoje zabiegi na rzecz rozwoju spójnej sieci ścieżek rowerowych. 
Adam Beim ze Stowarzyszenia „Rowerowy Poznań” przedstawił sposób, w jaki udało się  
doprowadzić w Poznaniu do korzystnych zmian w infrastrukturze rowerowej i jej 
postrzegania. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę i możliwość wprowadzenia w gminie 
Mosina, w drodze zarządzenia Burmistrza Gminy Mosina, dokumentu analogicznego  
do „Standardów technicznych rowerowych Miasta Poznania”, a następnie stworzenia 
dedykowanego budżetu na drogi rowerowe oraz szkieletu głównych tras rowerowych,  
które Gmina Mosina chce zrealizować.  
W trakcie tego wystąpienia, do tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączyła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu 
udział brało 14 jej członków. 
Mieszkaniec gminy Mosina …………… przedstawił prezentację dotyczącą mankamentów 
istniejących ścieżek rowerowych na terenie gminy Mosina. 
Radny Maciej Patela przedstawił prezentację będącą inwentaryzacją istniejących ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Mosina. Wskazał przy tym na braki i błędy w tych ścieżkach,  
a następnie przedstawił zalety ścieżek rowerowych oraz potrzeby i koncepcje potrzebnych 
połączeń rowerowych. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak przedstawił działania, jakie Gmina 
Mosina podejmuje w zakresie infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej. Odniósł się  
przy tym do przedstawionych prezentacji. 
Wojciech Kaczmarek z Lehmann+Partner Sp. z o.o. przedstawił dotychczasowe i docelowe 
działania firmy Lehmann+Partner Sp. z o.o. na rzecz ścieżek rowerowych na terenie gminy 
Mosina, odnosząc się przy tym do przedstawionych prezentacji. Następnie zaprezentował 
stan przygotowań portalu dotyczącego ścieżek rowerowych na terenie gminy Mosina. 
Udzielił przy tym odpowiedzi na pytanie dotyczące terminu realizacji umowy zawartej  
z Gminą Mosina w tym zakresie oraz na pytanie dotyczące wskazania, czy firma 
Lehmann+Partner Sp. z o.o. będzie opracowywać koncepcję ścieżek rowerowych na terenie 
gminy Mosina, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi. 
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Adam Beim ze Stowarzyszenia „Rowerowy Poznań” udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
wskazania sposobu podejścia organizacyjnego do przyjęcia standardów budowy dróg 
rowerowych oraz wskazania, czy Gmina Mosina może przekazywać swoje projekty ścieżek 
rowerowych do opiniowania Stowarzyszeniu „Rowerowy Poznań”. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytanie 
dotyczące stanu prac nad ścieżką dydaktyczną Wiórek – Sasinowo oraz na pytanie dotyczące 
wskazania, czy w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2021 jest uwzględniona koncepcja 
budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Mosina. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
określenia etapu budowy ścieżki rowerowej Mosina – Żabinko. 
Mieszkaniec gminy Mosina …………… przedstawił swoje refleksje na temat ścieżek 
rowerowych na terenie gminy Mosina i potrzeb z tym związanych, odnosząc się przy tym  
do wystąpień niektórych jego przedmówców. 
Wojciech Kaczmarek z Lehmann+Partner Sp. z o.o. przedstawił sposób, w jaki będzie 
wykonywana wideorejestracja do inwentaryzacji stanu ścieżek rowerowych na terenie gminy 
Mosina, odnosząc się przy tym do wystąpienia mieszkańca gminy Mosina………………... 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa przyjęła 14 głosami „za” – wniosek dotyczący powołania przez Burmistrza 
Gminy Mosina zespołu roboczego do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej,  
z uwzględnieniem uczestnictwa strony społecznej. 
W tym momencie, do tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym jego ciągu 
udział brało 15 jej członków. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił pismo MK.67.2020 
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 listopada 2020 r., którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu, a radna Małgorzata Kaptur ustosunkowała się do tego wystąpienia. 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Jan Gurgun przedstawił prezentację „Analiza ekonomiczna 
funkcjonowania targowiska”, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie  
wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Adamem Ejchorstem i Burmistrzem Gminy Mosina 
Przemysławem Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
przyczyn braku uwzględnienia w przychodach porozumienia na prowadzenie „Zielonego 
Rynku”, wskazania, kto ponosi koszty zużycia wody na targowisku, rzeczywistej ilości 
odpadów komunalnych powstających w wyniku funkcjonowania targowiska, sposobu 
skonstruowania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z właścicielami 
sklepików sąsiadujących z targowiskiem, określenia sposobu funkcjonowania systemu pracy 
inkasentów na targowisku oraz funkcjonowania toalety w tym miejscu, potrzeby wyższego 
wynagradzania pracowników zajmujących się bezpośrednio odbiorem odpadów 
komunalnych, nieopłacalności dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie  
zajmowania się zarządzaniem targowiskiem, wskazania, czy ZUK otrzymał środki finansowe  
z tarczy antykryzysowej, które powinny obniżyć koszty funkcjonowania targowiska, 
wskazania, czy toaleta na targowisku jest płatna, możliwości obniżenia kosztów 
funkcjonowania targowiska poprzez rezygnację z zatrudniania osoby zajmującej się obsługą 
toalety i zamiast tego montażu w drzwiach toalety zamka monetowego oraz urealnienia 
wymiaru pracy inkasenta na targowisku, potrzeby obniżenia ilości odpadów komunalnych 
powstających w wyniku funkcjonowania samego targowiska, przyczyn znacznego wzrostu 
kosztów związanych z funkcjonowaniem targowiska za czyszczenie i zamiatanie w roku 2021, 
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wskazania, czy nie warto byłoby zrobić na targowisku strefy płatnego parkowania, 
wskazania, co jest składową kosztów zarządu, oczekiwań Burmistrza Gminy Mosina wobec 
Prezesa Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezesa Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Jana Gurguna oraz potrzeby przeanalizowania kosztów 
funkcjonowania targowiska w latach wcześniejszych w celu uzyskania wiedzy o dodatkowych 
kosztach, jakie doszły w poprzednich latach, które obniżają dochody. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Komisja Budżetu i Finansów 
wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat sposobu funkcjonowania targowiska, 
kosztów z tym związanych i możliwości ich obniżenia.  
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
opuścili kolejno: radny Roman Kolankiewicz, radny Michał Kleiber, radny Andrzej Raźny  
i radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zwróciła się do radnych o przesłanie w dniu 
jutrzejszym ewentualnych pytań do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2021 i projektów 
uchwał, które Komisja Budżetu i Finansów będzie opiniować w dniu 25 listopada br.  
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
Komisja wnioskuje o powołanie przez Burmistrza Gminy Mosina zespołu roboczego do spraw 
rozwoju infrastruktury rowerowej, z uwzględnieniem uczestnictwa strony społecznej. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.51.  
 
 
  protokołował         przewodniczył          przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski             (-) Waldemar Wiązek              (-) Wiesława Mania 
 
 

 

 

 


