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Protokół nr 18/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniach 22 lutego 2022 r. i 3 marca 2022 r. w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzyła w dniu 22 lutego 2022 r., o godz. 17:02, Przewodnicząca 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. 
W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie oraz goście. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka przedstawiła tematykę posiedzenia, jednocześnie 
wskazując, iż na posiedzeniu omówiony zostanie również wniosek mieszkańców gminy 
Mosina w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
2605/4, obręb Mosina.  
Mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano] dokonał uzasadnienia wniosku w sprawie 
częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego 
dla działki 2605/4, obręb Mosina, w zakresie zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy w celu 
wybudowania budynku gospodarczego wolnostojącego jako zabudowy uzupełniającej 
dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało 12 jej członków. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy:  

− możliwości lokalizacji planowanego budynku gospodarczego na działce 2605/4, obręb 
Mosina, 

− potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie oraz potrzeby zachowania ładu 
przestrzennego na tym terenie, 

− lokalizacji budynku mieszkalnego na działce 2605/4, obręb Mosina, 

− braku nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Mosina i problemów mieszkańców z tym związanych, 

− linii zabudowy na ulicy Strzeleckiej w Mosinie obowiązującej zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, 

− sposobu sporządzania przez Gminę Mosina miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

− potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie oraz zabudowy istniejącej na tym 
terenem przed obwiązywaniem wyżej wymienionego planu oraz możliwości zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 2605/4, obręb 
Mosina, 

− -sposobu rozpatrywania przez Gminę Mosina wniosków w sprawie zmiany 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

− zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy 
ul.  Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie w zakresie terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 25MN,oraz obecnego zagospodarowania terenów oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 21MN i 20MN, 
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− potrzeby zmian planów miejscowych w zakresie zapisów dotyczących poszczególnych 
działek oraz potrzeby przejęcia prywatnych dróg wewnętrznych przez Gminę Mosina, 

− potrzeby przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 69/12 w Krosinku przy 
ul. Malinowej, 

− sposobu procedowania przez Gminę Mosina miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie, 

− przepisów dotyczących możliwości przejmowania dróg przez gminy. 
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Ługawiak, mieszkaniec Gminy Mosina 
[zanonimizowano], radny Waldemar Wiązek, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
radny Michał Kleiber, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Łukasz Kasprowicz, prowadząca 
obrady Elżbieta Jarecka i mieszkanka Gminy Mosina [zanonimizowano].  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa w związku 
z wnioskiem mieszkańców z dn. 25.09.2021r., przyjęła 10 głosami „za”, przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” – wniosek nr 1, aby Burmistrz bez zbędnej zwłoki przedłożył projekt 
uchwały oraz analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki 2605/4, Mosina ul. Strzelecka 76. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina w rejonie parku 

Budzyń.  

W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące  
tematy: 
- terminu opracowania omawianego planu miejscowego, 

- możliwego negatywnego wpływu tego dokumentu na planowaną inwestycje budowy 

promenady, która ma przebiegać również przy parku Budzyń, 

- możliwości opracowania dla omawianego terenu miejscowego planu rewitalizacji, 

- możliwości powstania na terenie, którego dotyczy projekt uchwały zabudowy komercyjnej, 

- zakresu i treści miejscowego planu rewitalizacji oraz jego elementów. 

W dyskusji udział wzięli: radny Dominik Michalak, Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura oraz radny Marcin Ługawiak. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 10 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Mosina w rejonie parku 
Budzyń. W głosowaniu nie brał udziału radny Michał Kleiber.  
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka przypomniała, iż Komisja Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa na swoim posiedzeniu w dniu 20 stycznia 
2022 r. omówiła temat dotyczący wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 69/12 w 
Krosinku przy ul. Malinowej. Jednocześnie wskazała, iż w związku z niezrozumieniem przez 
Burmistrza Gminy Mosina stanowiska Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa, które przedstawione zostało w przedmiotowej sprawie na 
wskazanym posiedzeniu, przedstawiony zostanie pod głosowanie komisji wniosek.  
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W dyskusji poruszono między innymi tematy: 

− terminu podjęcia przez Burmistrza Gminy Mosina działań w sprawie procedowania 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla nieruchomości przy ulicy Malinowej w Krosinku, 

− sposobu procedowania przez Burmistrza Gminy Mosina zmian dotyczących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacji wniosków 
mieszkańców gminy Mosina o wprowadzenie zmian do obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeby przyjęcia jednolitych zasad 
w tym zakresie, 

− zakresu wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działki o numerze ewidencyjnym 69/12 w Krosinku przy ul. Malinowej. 

W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 

Mieloch, radny Marcin Ługawiak oraz radny Waldemar Waligórski. 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 10 
głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 3 w sprawie przedłożenia bez 
zbędnej zwłoki projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany MPZP dla działki nr 69/12, 
Krosinko, ul. Malinowa. 
Następnie Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa wraz 
z gośćmi w ramach spraw bieżących przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszono 
między innymi tematy:  

− informacji na temat możliwości wejścia w życie w 2025 roku nowych przepisów 
odnoszących się do planowania przestrzennego, 

−  terminu procedowania nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina oraz terminu wyłożenia go 
do publicznego wglądu, 

− krótkiego okresu między planowanym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu 
Studium, a planowanym terminem dyskusji publicznej, 

− możliwości ustalenia kolejnego terminu dyskusji publicznej dotyczącej projektu 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Mosina, 

− długiego okresu opracowania projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zakresu zmian jakie zostały wprowadzone, 
potrzeby jego uchwalenia, jego znaczenia dla mieszkańców i rozwoju gminy Mosina 
oraz potrzeby wprowadzania systematycznych zmian w Studium w celu 
wprowadzania zaistniałych w gminie przekształceń i ulepszeń, 

− sposobu informowania mieszkańców gminy Mosina na temat działań dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego w gminie w tym odnoszących się do wydania 
warunków zabudowy, 

− problemów związanych z dostępem do informacji przekazywanych przez Urząd 
Miejski w Mosinie mieszkańcom gminy w tym do obwieszczenia o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, 

− warunków zabudowy w odniesieniu do zapisów studium. 
W dyskusji udział wzięli: radny Waldemar Wiązek, Kierownik Referatu Planowania 

Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, radny Dominik Michalak, Burmistrz Gminy 
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Mosina Przemysław Mieloch, radny Marcin Ługawiak, radny Michał Kleiber, mieszkanka 

Gminy Mosina [zanonimizowano] oraz radny Łukasz Kasprowicz. 

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch oraz Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura. 
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki przedstawił projekt uchwały 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Jednocześnie przedstawił 

autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmianie treści § 4 poprzez dopisanie po 

słowie „wchodzi”, zapisu „w życie”. 

Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Mosinie Michał Kołodziejczak 

odniósł się do swojej pisemnej opinii przekazanej Radzie Miejskiej w Mosinie w sprawie 

omawianego projektu uchwały.  

W dyskusji poruszono między innymi tematy: 

− potrzeby doprecyzowania terminu „działania ratownicze”, 

− potrzeby zmiany kwoty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków, 

− działań Ochotniczej Straży Pożarnej, 

− sposobu ustalenia w omawianym projekcie uchwały wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej, 

− możliwości oraz celu oddzielenia działań ratowniczych od akcji ratowniczej, 

− określenia w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych znaczenia działań 
ratowniczych oraz znaczenia akcji ratunkowych, 

− sposobu oceny przez Burmistrza Gminy Mosina, czy dane działanie Ochotniczej Straży 
Pożarnej jest działaniem ratowniczym, czy akcją ratowniczą, 

− możliwości wskazania ilości godzin do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom 
za zeszły rok, możliwości różnicowania stawki ekwiwalentu dla strażaków 
na podstawie pełnionych funkcji oraz ekwiwalentu za działania Ochotniczej Straży 
Pożarnej, które zlecone zostały przez Państwową Straż Pożarną poza granicami gminy 
Mosina, 

− ograniczeń terenowych w zakresie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za poszczególne 
działania strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, 

− procedury dotyczącej wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gminie Mosina, 

− Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zakresu terytorialnego działania 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Mosina należących do systemu 
oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla tych jednostek za działania poza 
gminą, 

− środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina w roku bieżący 
na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, 

− przepisów prawnych umożliwiających wypłatę ekwiwalentu za działania Ochotniczych 
Straży Pożarnych zleconych przez Państwową Straż Pożarną oraz zleconych przez 
Gminę w tym Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

− wysokości kwoty ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

W dyskusji udział wzięli: radna Agnieszka Gorzyńska, radny Marcin Ługawiak, Burmistrz 

Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radca prawny Zygmunt Kmiecik, Burmistrz Gminy 

Mosina Przemysław Mieloch, Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki, 
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Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Mosinie Michał 

Kołodziejczak, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Pecnej Damian Pietruszewski, radny 

Waldemar Waligórski oraz radny Łukasz Kasprowicz. 

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 

Mieloch, radca prawny Zygmunt Kmiecik, Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław 

Dobicki oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Mosinie Michał 

Kołodziejczak  

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 10 
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”– wniosek nr 4 
w sprawie ekwiwalentu za: udział w akcji ratowniczej w kwocie 30 PLN, za udział w działaniu 
ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu 15 PLN. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady 
Miejskiej w Mosinie przyjęła 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się ”– wniosek 
nr 5 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z przyjętym wnioskiem.  
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka wskazała, iż w ramach spraw bieżących omówiony 
zostanie temat dotyczący dofinansowania do zakupu ciężkiego samochodu 
ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: 

− dokumentacji w przedmiotowej sprawie, 

− procedury złożenia wniosku o dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach oraz braku 
zabezpieczenia środków na wkład własny w budżecie Gminy Mosina, 

− pisemnej opinii Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mosinie w Mosinie w sprawie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Radzewice, 

− propozycji Burmistrza Gminy Mosina w zakresie możliwości przeniesienia środków 
finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Krosinku, na wkład własny na zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczo  - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach, 

− braku przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie informacji ze strony Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radzewicach oraz Burmistrza Gminy Mosina o złożeniu wniosku 
o dofinansowanie i obecnych problemów z tym związanych, 

− potrzeby zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radzewicach, pisemnej opinii w tym zakresie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz możliwości pozyskania z zewnątrz 
środków finansowych na wkład własny na zakup tego samochodu, 

− braku działań Burmistrza Gminy Mosina w zakresie rozwiązania problemu 
dotyczącego lokatora budynku Szkoły Podstawowej w Krosinku, 

− wysokości środków finansowych niezbędnych na wkład własny na zakup ciężkiego 
samochodu ratowniczo -gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach,  

− zakresu działalności i potrzeb sprzętowych Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Radzewicach, 

− dotacji uzyskanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mosinie i procedury z tym 
związanej, możliwości przekazania przez tę jednostkę samochodu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Radzewicach, 
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− potrzeby zorganizowania spotkania z przedstawicielami Ochotniczych Straży 
Pożarnej. 

W dyskusji udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 

Mieloch, prowadząca obrady Elżbieta Jarecka, Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Radzewicach Beata Tomczak, Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 

RP w Mosinie Michał Kołodziejczak, radny Michał Kleiber, radny Łukasz Kasprowicz, radny 

Ziemowit Maląg oraz radna Ewelina Dudek. 

W trakcie tej dyskusji posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 

i Bezpieczeństwa opuścili kolejno radny Waldemar Waligórski, radny Waldemar Wiązek 

oraz radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej członków. 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 

8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”– wniosek nr 6 w sprawie przedstawienia 

odpowiedzi na pismo Komendy Miejskiej PSP z dnia 15 listopada 2021 r.  

Prowadząca posiedzenie Elżbieta Jarecka wskazała, iż tematy posiedzenia: „Planowanie 
i zarządzanie terenami zieleni w gminie” oraz „Strefy integracji i rekreacji na terenie gminy” 
omówione zostaną na drugiej części posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa, którą zaplanowano na dzień 3 marca br.  
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, przyjęła 
8 głosami „za”, przy 1 głosie „ przeciw”– wniosek nr 7 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
wraz z autopoprawką w §12 dotyczącą numeracji punktów. Następnie udzielił odpowiedzi na 
pytanie, które dotyczyło między innymi: wskazania, czy jest możliwość doprecyzowania 
zapisu dotyczącego przyłączenia do sieci gazowej. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
jednogłośnie, czyli 9 głosami „za”– wniosek nr 8 w sprawie pozytywnego zaopiniowania 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
wraz z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie uznania za parki gminne terenów na obszarze miasta Mosina. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące  
tematy: 

− celu podjęcia uchwały, 

− możliwości wpływu uchwały na budżet Gminy Mosina, 
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− nadania nazwy dla parku zlokalizowanego w okolicy ul. Wagnera „Park Kwietnej Łąki” 
oraz potrzeby przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców dotyczącej nazwy tego 
parku lub konkursu w tym zakresie. 

W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Ziemowit Maląg, radny Marcin Ługawiak 

oraz mieszkanka Gminy Mosina [zanonimizowano].  

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 

8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się ”– wniosek nr 9 w sprawie 

niepodejmowania uchwały w sprawie uznania za parki gminne terenów na obszarze miasta 

Mosina na sesji 24 lutego 2022 r. oraz przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców 

dotyczącej nazwy parku pomiędzy ul. Wagnera a Kanałem Mosińskim. Na tym posiedzenie 

przerwano o godzinie 21.50. 

Posiedzenie wznowiła w dniu 3 marca 2022 r., o godz. 17:12, Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. W tej 
części posiedzenia nie wziął udziału radny Waldemar Waligórski.  
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka zwróciła uwagę, iż Komisja Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa otrzymała materiały w zakresie tematu 
„Planowanie i zarządzanie terenami zieleni w gminie”. Jednocześnie wskazała, iż przedłożone 
materiały nie stanowią jednoznacznej odpowiedzi na pytania skierowane do Burmistrza 
Gminy Mosina w zakresie tematyki posiedzenia.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wskazał, iż Komisja Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa otrzymała pisemną informację na temat 
wydatków jednostek pomocniczych na zieleń za rok 2020 oraz 2021. Jednocześnie wskazał 
na łączną kwotę wydatków w tym zakresie dla wskazanych lat. Następnie między innymi 
poinformował, iż kolejny przekazany materiał dotyczy wykazu cen jednostkowych robót 
związanych z realizacją zamówienia w roku 2022 dla poszczególnych grup zadań związanych 
z zarządzaniem i pielęgnacją zieleni na terenie gminy Mosina ze wskazaniem konkretnej 
lokalizacji, okresu pielęgnacji i kwoty brutto za wykonanie prac. Jednocześnie między innymi 
wskazał, iż podane wartości są wartościami szacunkowymi, gdyż nie zostały podpisane 
jeszcze umowy. Ponadto zwrócił uwagę, iż w zeszłym roku budżet Gminy Mosina 
przeznaczony na zieleń był znacznie wyższy niż w roku bieżącym, a pomimo tego Gmina 
musiała ograniczyć prace związane z pielęgnacją zieleni. Dodatkowo wskazał, 
iż przedstawiony materiał odnosi się planów częstszego pielęgnowania zieleni. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka zwróciła uwagę, iż w przekazanym materiale zadania 
związane z pielęgnacją zieleni zostały pogrupowane na 9 punktów. Jednocześnie wyraziła 
swoją opinię w zakresie szczegółowości przekazanego materiału.  
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odnosząc się do przekazanych Komisji 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa materiałów między 
innymi przedstawił informacje odnośnie szacowanej kwoty rocznej na wykonanie prac 
w poszczególnych grupach zadań. Podczas swojego wystąpienia między innymi 
poinformował, iż, stałą pielęgnacje zieleni oszacowano na kwotę 284 845 zł; zakup, sadzenie 
i pielęgnację drzew liściastych oszacowano na kwotę 156 2371 zł; zakup, sadzenie 
i pielęgnację drzew iglastych oszacowano na kwotę 133 015 zł, nasadzenia wiosenne roślin 
w donicach, czyli zakup nasadzenia i pielęgnację oszacowano na kwotę  3 927 zł; nasadzenie 
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roślin na Rondzie Budzyń, czyli zakup roślin, nasadzenia i pielęgnację oszacowano na kwotę 
7 209 zł ; nasadzenia letnie roślin w donicach stojących, czyli zakup, sadzenie i pielęgnacja 
oszacowano na kwotę 7 414 zł; nasadzenia jesienne roślin w donicach oszacowano na kwotę 
10 714 zł; koszenie i grabienie terenów oszacowano na kwotę 83 979 zł, usługi pozostałe 
związane z pielęgnacją zieleni oraz usuwaniem drzew oszacowano na kwotę 145 000 zł. 
Jednocześnie wskazał, iż łączna szacowana kwota na pielęgnację zieleni wynosi 842 376 zł. 
Ponadto między innymi przedstawił informacje na temat wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina na pielęgnację zieleni w roku bieżącym, 
podkreślając przy tym między innymi, iż kwota ta jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym, 
w związku z czym nie jest możliwe wykonanie wszystkich planowanych zadań. Dodatkowo 
między innymi wskazał, iż istnieje problem ze wskazaniem zadań z jakich można zrezygnować 
lub które można prolongować na przyszły rok, podkreślając przy tym, iż aby przystąpić 
do przetargu należy ustalić, które z planowanych zadań nie zostaną wykonane. Następnie 
odniósł się do przekazanego materiału dotyczącego analizy budżetowej w zakresie 
pielęgnacji zieleni, wskazując przy tym na różnicę między zaplanowanymi kosztami, a kwotą 
zabezpieczoną w budżecie Gminy Mosina na rok bieżący. Ponadto przedstawił informację na 
temat wydatków poniesionych na zieleń przez Gminę Mosina w roku 2021. Dodatkowo 
odniósł się do informacji zawartej w przekazanych materiałach dotyczącej ujęcia w 
oszacowanej kwocie przeznaczonej na nasadzenia drzew kilkuletniego okresu ich pielęgnacji. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało 10 jej członków. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka między innymi wyraziła swoją opinię w zakresie 
przekazanych materiałów dotyczących kosztów utrzymania zieleni na terenie gminy Mosina, 
jednocześnie przedstawiła swoją analizę w tym zakresie. Ponadto między innymi wyraziła 
swoją opinię w zakresie utrzymania zieleni przez sołectwa oraz poszczególne osiedla. 
W dyskusji dotyczącej utrzymania zieleni na terenie gminy Mosina poruszono między innymi 
tematy: 

− przekazanych informacji na temat szacowanych kosztów nasadzeń drzew iglastych; 

− zakresu i sposobu pielęgnacji drzew iglastych, 

− procedury związanej z usuwaniem drzew oraz dokonaniem nasadzeń zastępczych, 
a także opłatą związaną z tą procedurą, 

− nasadzeń drzew, potrzeby ich pielęgnacji oraz niezbędnego okresu pielęgnacji; 

− wysokich szacunków przedstawionych w przekazanych materiałach związanych 
z zakupem sadzonek drzew oraz związanych z usuwaniem drzew, 

− potrzeby przesłania zapytań ofertowych w zakresie usuwania i nasadzania drzew 
oraz w zakresie pielęgnacji zieleni, 

− procedury przetargowej dotyczącej zieleni i problemów związanych z ustaleniem 
zakresu jaki ma zostać ujęty w zamówieni, z uwagi na wysokość środków finansowych 
zabezpieczonych w budżecie Gminy Mosina na ten cel, 

− możliwości realizacji zadań z zakresu utrzymania zieleni na zasadzie zapytań 
ofertowych, 

− kosztów jakie Gmina Mosina poniosła za usuwanie drzew w 2021 roku, 

− możliwości przeprowadzenia analizy porównawczej utrzymania zieleni w zakresie 
przekazanych szacunków na rok bieżący w stosunku do wydatków i zakresu prac 
z roku ubiegłego, 
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− możliwości podziału realizacji wykonania decyzji Starosty Poznańskiego 
zezwalających na usunięcie drzew i dokonania zapytań ofertowych w tym zakresie, 

− parametrów i gatunku drzew wskazanych do nasadzenia w decyzjach Starosty, 
możliwości odwołania się od tych decyzji, 

− potrzeby zinwentaryzowania terenów zielonych, których pielęgnacja w roku 
bieżącym będzie zlecana przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

− stałych lokalizacji, na których należy dokonać zabiegów pielęgnacyjnych zieleni, 
problemów związanych z ustaleniem ilości drzew do usunięcia w danym roku 
oraz problemów związanych z oszacowaniem zadań, które nie są zaplanowane 
do wykonania przez Gminę Mosina, 

− problemów związanych z wycinką drzew w tym oszacowania kosztów z tym 
związanych, możliwości pomniejszenia kwoty usługi usunięcia drzewa o kwotę 
pozyskanego drewna, sposobu zagospodarowania uzyskanego drewna przez Gminę 
Mosina oraz ustaleń w tym zakresie w roku 2021 z Zakładem Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Mosinie, 

− pielęgnacji zieleni na terenie sołectw, 

− przedstawionych przez Zastępcę Burmistrza Gminy Mosina planów utrzymania zieleni 
na terenie gminy Mosina, 

− wniosku Burmistrza Gminy Mosina o zwiększenie środków finansowych w budżecie 
Gminy Mosina na utrzymanie zieleni, 

− sposobu utrzymania zieleni przez Gminę Mosina w 2021 roku, uwag w tym zakresie, 
ilości usuwanych i nasadzanych drzew oraz sposobu dokonywania tych nasadzeń,  

− stawek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie usług 
dotyczących utrzymania zieleni na terenie gminy Mosina w 2021 roku oraz potrzeby 
rozeznania kwoty utrzymania zieleni na rynku, 

− problemów gmin związanych ze zmniejszeniem środków finansowych w budżecie 
gmin na utrzymanie zieleni oraz potrzeby zweryfikowania przez Gminę zakresu prac 
niezbędnych do wykonania oraz sposobów ograniczenia kosztów w zakresie 
utrzymania zieleni, 

− zakresu przetargów na utrzymanie zieleni, 

− sposobu szacowania kosztów utrzymania zieleni w roku 2022 przez Gminę Mosina, 

− kosztów utrzymania zieleni w innych gminach. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa dołączył: radny Ryszard Rybicki, natomiast posiedzenie opuścili kolejno 

radny Waldemar Wiązek oraz radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu 

tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 

jej członków. 

W dyskusji udział wzięli: radny Waldemar Wiązek, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 

Ejchorst, Michał Dudziak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, radny 

Andrzej Raźny, radny Łukasz Kasprowicz, radny Michał Kleiber, mieszkanka gminy Mosina 

[zanonimizowano], prowadząca obrady Elżbieta Jarecka, radny Ziemowit Maląg, radna 

Jolanta Szymczak, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie oraz Prezes 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie Monika Kujawska. 

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 

Ejchorst oraz Michał Dudziak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, przyjęła: 
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− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 10 w sprawie przygotowania bez 
zbędnej zwłoki zestawienia terenów zielonych, których pielęgnacja w roku bieżącym 
będzie zlecana przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zestawienie 
winno zawierać lokalizację, ilość m2, zakres prac; 

− jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek nr 11 w sprawie przygotowania do dnia 
31.07.2022 r. zestawienia strategicznych terenów zielonych, których pielęgnacją 
w latach następnych będzie zajmował się Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa oraz finansowane będą ze środków budżetu poza przyznanymi 
do dyspozycji jednostek pomocniczych; 

− 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” - wniosek nr 12 w sprawie 
przygotowania zestawienia/listy wyciętych drzew w roku 2021 na terenie gminy 
z podaniem średnicy drzewa na wysokości 130 cm, lokalizacji wycinanych drzew 
oraz  kosztu brutto za wycięcie poszczególnych drzew.  

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odnosząc się do tematu posiedzenia 
dotyczącego „Strefy integracji i rekreacji na terenie gminy” między innymi przedstawił 
i omówił zestawienie dotyczące placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk 
wielofunkcyjnych, świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Mosina. Jednocześnie 
przedstawił informacje na temat kąpielisk zorganizowanych na terenie gminy Mosina. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odniosła się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy 
Mosina Adama Ejchorsta, stwierdzając przy tym między innymi, iż Komisja Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa nie uzyskała pełnych materiałów 
w zakresie omawianego tematu.  
W dyskusji poruszono między innymi tematy: 

− braku ujęcia w przedstawionym zestawieniu miejsc, na których można organizować 
spotkania lub imprezy dla mieszkańców gminy, 

− planów Gminy Mosina związanych z zagospodarowaniem terenu na rynku, 
w sąsiedztwie „Kokotka” oraz parku Budzyń, możliwości i terminu uzyskania 
koncepcji zagospodarowania tych terenów oraz dalszych planów Gminy w tym 
zakresie, 

− sposobu zagospodarowania terenu rynku w Poznaniu i możliwości zagospodarowania 
terenu rynku w Mosinie, 

− braku zabezpieczenia w budżecie Gminy Mosina środków finansowych 
z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania wyżej wymienionych 
terenów; 

− działań Gminnego Komitetu Rewitalizacji w zakresie omawianego tematu. 
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Ługawiak oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adama Ejchorst. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka zwróciła się z prośbą o przekazanie członkom Komisji 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przedstawionego 
zestawienia odnoszącego się do omawianego tematu.  
W ramach spraw bieżących, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorst wraz 
z Michałem Dudziakiem z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzielił 
odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy dzierżawca gruntu 
w Bolesławcu, na którym Gmina dokonała nasadzeń kompensacyjnych, został 
poinformowany o planach tych nasadzeń i czy z uwagi na zmniejszenie możliwości 
wykorzystania tego gruntu podpisano z dzierżawcą aneks do zawartej umowy. 
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja w związku z wnioskiem mieszkańców z dn. 25.09.2021r., wnioskuje, 
aby Burmistrz bez zbędnej zwłoki przedłożył projekt uchwały oraz analizę zasadności 
przystąpienia do sporządzenia MPZP dla działki 2605/4, Mosina ul. Strzelecka 76. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń. 

3. Komisja wnioskuje o przedłożenie bez zbędnej zwłoki projektu uchwały 
o przystąpieniu do zmiany MPZP dla działki nr 69/12, Krosinko, ul. Malinowa 9. 

4. Komisja wnioskuje o ekwiwalent za: udział w akcji ratowniczej w kwocie 30 PLN, 
za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniu i ćwiczeniu 15 PLN. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z przyjętym wnioskiem. 

6. Komisja wnioskuje o przedstawienie odpowiedzi na pismo Komendy Miejskiej PSP 
z dnia 15 listopada 2021 roku. 

7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej wraz z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina. 

9. Komisja wnioskuje o niepodejmowanie uchwały w sprawie uznania za parki gminne 
terenów na obszarze miasta Mosina na sesji 24 lutego 2022 r. oraz przeprowadzenie 
ankiety wśród mieszkańców dotyczącej nazwy parku pomiędzy ul. Wagnera 
a Kanałem Mosińskim. 

10. Komisja wnioskuje o przygotowanie bez zbędnej zwłoki zestawienia terenów 
zielonych, których pielęgnacja w roku bieżącym będzie zlecana przez Referat Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zestawienie winno zawierać lokalizację, ilość m2, 
zakres prac; 

11. Komisja wnioskuje o przygotowanie do dnia 31.07.2022 r. zestawienia strategicznych 
terenów zielonych, których pielęgnacją w latach następnych będzie zajmował się 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz finansowane będą ze środków 
budżetu poza przyznanymi do dyspozycji jednostek pomocniczych; 

12. Komisja wnioskuje o przygotowanie zestawienia/listy wyciętych drzew w roku 2021 
na terenie gminy z podaniem średnicy drzewa na wysokości 130 cm, lokalizacją 
wycinanych drzew oraz kosztem brutto za wycięcie poszczególnych drzew. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.10  

protokołowała przewodniczyła 

 (-) Anita Ćwiklińska (-) Elżbieta Jarecka 


