
Protokół nr 26/21 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2021 r.,  
w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.39 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny. 
W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny wskazał, iż tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
jest kontrola postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa 
wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Sosnowej w Pecnej”. Jednocześnie poinformował, iż Burmistrz Gminy Mosina przedłożył 
Komisji Rewizyjnej dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy, zapewniając przy tym między innymi, 
iż zostaną one poddane analizie i omówione przez wyżej wymienioną komisję. Kserokopia 
dokumentów stanowi załącznik niniejszego protokołu. Ponadto poinformował, iż  pytania 
w przedmiotowej sprawie zostaną również przygotowane w formie pisemnej i przekazane do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie. Ponadto dokonując wprowadzenia do tematu posiedzenia, między innymi 
wskazał na cel przedmiotowej kontroli oraz odniósł się do zapisów art. 7  i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
między innymi wskazania, czy dokumenty dotyczące przedmiotowej kontroli, które zostały  przekazane 
Komisji Rewizyjnej, zostaną udostępnione do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Mosina. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej wraz z gośćmi rozpoczęli chronologiczne omawianie dokumentacji 
dotyczącej przeprowadzanej kontroli, w trakcie którego między innymi: 
- prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny między innymi zwrócił uwagę, iż pismem inicjującym sprawę 
jest wniosek radnego Waldemara Wiązka z dnia 12 października 2016 r. skierowany do Burmistrza 
Gminy Mosina w sprawie  zaprojektowania i wykonania nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu 
ulicy Sosnowej w Pecnej. Następnie przedstawił odpowiedź na przedmiotowy wniosek ówczesnego 
Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia, informując przy tym, iż zgodnie z treścią odpowiedzi wniosek 
o zaprojektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej w Pecnej Gmina Mosina 
przedłożyła do planu budżetu Gminy Mosina na rok 2017; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między 
innymi: wskazania jak wyglądała procedura rozpatrywania takiego wniosku; wskazania, czy była 
przeprowadzona analiza w przedmiotowej sprawie oraz wskazania, czy Gmina Mosina posiada 
dokumentację analityczną dotyczącą tego wniosku; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do ogólności wyżej 
wymienionego wniosku, wskazując przy tym, iż pismo to nie spełnia wymagań ustawowych 
dotyczących wniosków, interpelacji oraz zapytań; 
- radny Waldemar Wiązek między innymi udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, czego 
dokładnie dotyczył wniosek z dnia 12 października 2016 r., podkreślając przy tym, iż wniosek ten 
odnosił się do kilku spraw. Jednocześnie odniósł się do odpowiedzi na wniosek ówczesnego Burmistrza 
Gminy Mosina Jerzego Rysia. Ponadto ustosunkował się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur dotyczącej wskazania, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał 
wymogów formalnych. Dodatkowo między innymi wskazał, iż temat dotyczący przebiegu nitki 
wodociągowej  na ulicy Sosnowej w Pecnej poruszany był na posiedzeniach oraz sesji Rady Miejskiej 
w Mosinie;  
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi radnego 
Waldemara Wiązka; 
- radny Marcin Ługawiak między innymi wyraził swoją opinię na temat możliwości składania wniosków 
przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie, podkreślając przy tym, iż to do Burmistrza należy decyzja 
o sposobie ich rozpatrzenia. Jednocześnie odnosząc się do wniosku radnego Waldemara Wiązka, 



wskazał, iż w jego ocenie należy przyjrzeć się odpowiedzi na ten wniosek udzielonej przez ówczesnego 
Burmistrza. Następnie wyraził przekonanie, iż z uwagi na rozbieżność dotyczącą wskazania intencji 
realizacji tej inwestycji, w pierwszej kolejności należy ustalić czemu miała ona służyć, podkreślając przy 
tym, iż Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wskazywał jako cel tej inwestycji budowę domu 
spokojnej starości; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między 
innymi wskazania, co się wydarzyło na etapie procedowania tej sprawy, że z intencji inwestycji budowy 
sieci wodociągowej do wsi Pecna stała się ona inwestycją do domu spokojnej starości; 
- radny Michał Kleiber między innymi wyraził swoją opinię na temat stanowiska Burmistrza Gminy 
Mosina dotyczącego omawianej spawy. Jednocześnie odniósł się do dokumentu dotyczącego wniosku 
o zmiany zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina w stosunku do działek 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 691, 694, 695 położonych we wsi 
Pecna, podkreślając przy tym między innymi, iż w przedmiotowym wniosku ujęty jest zapis, aby 
nieruchomości o nr ewid. 690/1 – 690/5 i 691 przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; 
-  radny Waldemar Wiązek udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, z czego wynika różnica 
właścicieli przedmiotowych działek między latami 2014-2018;  
- radny Michał Kleiber odniósł się do przepisów dotyczących możliwości głosowań radnych  w zakresie 
spraw ich dotyczących. Następnie ustosunkował się do stwierdzenia, iż radni wiedzieli o planowanej 
inwestycji dotyczącej budowy domu opieki, podkreślając przy tym, iż z otrzymanej dokumentacji 
wynika, iż na terenach, o których mowa, przewidziana jest również zabudowa mieszkaniowa, co w jego 
ocenie stanowi inny wydźwięk danej sprawy; 
- radny Waldemar Wiązek odniósł się do wypowiedzi radnego Michała Kleibera; 
- radny Michał Kleiber przedstawił swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie;  
- radny Łukasz Kasprowicz między innymi wskazał, iż wniosek dotyczący zaprojektowania i wykonania 
nitki kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej był ogólny i nie zawierał wskazań 
co do konkretnego odcinka. Jednocześnie odniósł się do kwestii złożenia przedmiotowego wniosku 
po  terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie. Następnie zwrócił się z zapytaniem o wskazanie, 
czy odbyło się spotkanie Burmistrza z wnioskodawcą, na którym wnioskodawca wskazał jakiego 
odcinka dotyczył wniosek oraz na którym uzasadnił konieczność realizacji tej inwestycji;  
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch między innymi ustosunkował się do wypowiedzi 
radnego Łukasza Kasprowicza. Następnie odniósł się do procedury związanej z przyjmowaniem 
wniosków do budżetu Gminy Mosina; 
- radny Łukasz Kasprowicz między innymi odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha dotyczącej procedury rozpatrywania wniosków zgłoszonych do budżetu Gminy 
Mosina; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch między innymi przedstawił swoje stanowisko w kwestii 
procedowania omawianego wniosku, który został złożony po terminie oraz do udzielonej odpowiedzi 
Burmistrza Jerzego Rysia. Następnie odniósł się do ciągu drogowego ulicy Sosnowej w Pecnej, 
zapewniając przy tym, iż na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej przygotuje informację dotyczącą 
przebiegu tej drogi zgodnie ze stanem wiedzy Gminy Mosina na czas złożonego wniosku; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi Burmistrza 
Gminy Mosina Przemysława Mielocha dotyczącej procedowania wniosku złożonego po terminie; 
- radny Jan Marciniak między innymi wyraził swoją opinię na temat procedury przekazywania 
Burmistrzowi Gminy Mosina wniosków radnych Rady Miejskiej w Mosinie oraz na temat sposobu 
przedstawienia przez Burmistrza Gminy Mosina dokumentów w omawianej sprawie. Następnie między 
innymi stwierdził, iż w kadencji  2014-2018 radni nie uzyskali pełnej informacji na temat przebiegu 
realizowanej inwestycji. Jednocześnie odniósł się do zapisów art. 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podkreślając przy tym między innymi, iż w jego ocenie 
ówczesny i obecnie sprawujący władzę Burmistrz Gminy Mosina działał niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka; 



- radny Marcin Ługawiak odniósł się do wypowiedzi radnego Jana Marciniaka. Jednocześnie między 
innymi wyraził swoją opinię na temat postępowania władzy w zakresie procedowania i realizacji 
wniosku radnego Waldemara Wiązka, podkreślając przy tym, iż realizacja tej inwestycji odsunęła 
w czasie realizację innej inwestycji istotnej dla mieszkańców gminy Mosina. Następnie zwrócił się 
z zapytaniem dotyczącym między innymi wskazania, w jaki sposób doszło do tego, iż procedowana była 
realizacja omawianej inwestycji, jednocześnie odnosząc się do zapisów art. 21 ust. 3 i 4 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwrócił się z zapytaniem 
dotyczącym wskazania, na jakiej podstawie Burmistrz Gminy Mosina uważa, iż ta inwestycja jest 
zgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a tym samym 
polityką przestrzenną Gminy; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi i zapytań radnego 
Marcina Łuagwiaka;  
- radny Jan Marciniak ponownie przedstawił treść zapisów art. 21 ust. 3 i 4 ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wyrażając przy tym swoją opinię na temat 
działania Burmistrza Gminy Mosina w przedmiotowej sprawie; 
-  radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do zapisów ujętych w uzasadnieniu pozwolenia na budowę sieci 
wodociągowej w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna, dotyczących planu miejscowego. Jednocześnie 
między innymi zwrócił uwagę, iż w piśmie kierowanym przez Burmistrza Gminy Mosina do Spółki 
Aquanet przekazano informację, iż plan miejscowy dla tego terenu jest w opracowaniu;  
- prowadzący obrady Andrzej Raźny między innymi wskazał, iż w jego ocenie nie przedstawiono radnym 
Rady Miejskiej w Mosinie szczegółowej prezentacji inwestycji dotyczącej budowy wodociągu w ulicy 
Sosnowej w Pecnej, w tym jej przebieg, co spowodowało wsparcie prywatnej inwestycji. Jednocześnie 
wyraził swoją opinię na temat działań Burmistrza Gminy Mosina dotyczących procedowania realizacji 
tej inwestycji. Następnie między innymi wskazał, iż w jego ocenie wszystkie decyzje, uchwały 
i procedury dotyczące tej inwestycji są obciążone wadą prawną, gdyż naruszony został art. 25a. ustawy 
o samorządzie gminnym. Ponadto odniósł się do dokumentów dotyczących wniosków złożonych 
w roku 2014 i 2018 przez właścicieli działek  690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 691, 694, 695, 
położonych we wsi Pecna, o zmiany zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, 
czy pisemnie odniesiono się do wniosków w sprawie zmiany zapisów studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina zapewnił, iż odnośnie wniosku z roku 
2018 udzieli odpowiedzi na kolejnym posiedzeniu;                      
- prowadzący obrady Andrzej Raźny odniósł się do pisma przekazującego wnioski do Programu działań 
inwestycyjnych Spółki Aquanet na lata 2017-2026, które dotyczyły budowy sieci kanalizacyjnej 
i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Pecna, ulica Sosnowa; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między 
innymi wskazania, na jakiej podstawie sporządzone zostało ww. pismo z datą 19.12.2021 r., skoro nie 
została podjęta w tej sprawie stosowna uchwały Rady Miejskiej w Mosinie; 
- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha, 
podkreślając przy tym, iż z omawianych wniosków wynika, iż planowana była na tym terenie również 
zabudowa mieszkaniowa; 
- radny Łukasz Kasprowicz  zwrócił się z wnioskiem, aby pisma kierowane przez Gminę Mosina do Spółki 
Aquanet  w pierwszej kolejności zostały przekazane do Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się wypowiedzi radnego Michała Kleibera;  
- radny Michał Kleiber zwrócił uwagę na brak precyzyjnego określenia lokalizacji omawianych 
inwestycji; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem 
Mielochem udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, z czego wynika 
zwiększenie w trakcie procedowania tych inwestycji, ich zakresu - długości sieci, w stosunku 
do wniosku z roku 2016; wskazania, z czego wynika priorytetyzacja realizacji tej inwestycji; wskazania, 



dlaczego została podjęta decyzja, aby inwestycję dotyczącą budowy wodociągu do Borkowic przesunąć 
w czasie; 
- radny Marcin Ługawiak między innymi wyraził swoją opinię na temat działania Gminy Mosina 
i złożenia wniosków do Programu działań inwestycyjnych Spółki Aquanet dotyczących budowy 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Pecnej, a tym samym odsunięcia w czasie realizacji 
budowy wodociągu do Borkowic; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do wypowiedzi radnego Marcina 
Ługawiaka; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny między innymi wyraził swoją opinię na temat realizacji inwestycji 
w Pecnej; 
- radny Marcin Ługawiak odniósł się do wypowiedzi prowadzącego obrady Andrzeja Raźnego. 
Następnie wyraził swoją opinię na temat racjonalności podjętych przez Burmistrza Gminy Mosina 
decyzji dotyczących infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;  
- radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Marcina Ługawiaka oraz Zastępcy 
Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta dotyczącej magistrali wodociągowej prowadzącej z Krosna 
do Borkowic; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego Łukasza 
Kasprowicza; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między 
innymi: wskazania, o jakim planie miejscowym obejmującym teren, którego dotyczy sprawa, jest mowa 
w piśmie skierowanym do Spółki Aquanet oraz wskazania na podstawie jakiego dokumentu 
źródłowego w piśmie Burmistrza Gminy Mosina przekazano informacje dotyczące zakresu realizacji 
inwestycji planowanej przez podmiot prywatny w Pecnej; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odniosła się do wypowiedzi Zastępcy 
Burmistrza Gminy Mosina Adama Ejchorsta. Jednocześnie wyraziła swoją opinię na temat 
procedowania i realizacji przez Burmistrza Gminy Mosina inwestycji dotyczącej budowy wodociągu 
w  ulicy Sosnowej w Pecnej oraz na temat planowanej inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między 
innymi wskazania, dlaczego magistrala wodociągowa prowadząca z Krosna do Borkowic musi być 
wybudowana w oparciu o plan miejscowy i studium, natomiast w Pecnej nie oraz wskazania, czy Gmina 
Mosina poniosła koszty dotyczące planowanej inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej 
w Pecnej; 
- radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat przesunięcia w czasie realizacji budowy 
magistrali wodociągowej prowadzącej z Krosna do Borkowic; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst  ustosunkował się do wypowiedzi radnego Łukasza 
Kasprowicza; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny zapewnił, iż pisemnie zwróci się z zapytaniami do Burmistrza 
Gminy Mosina dotyczącymi między innymi wskazania, czy uwagi Spółki Aquanet do przekazanej 
dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej w Pecnej, zawarte w piśmie z dnia 19 
marca 2019 roku zostały uwzględnione przez wykonawcę projektu. Następnie między innymi zwrócił 
uwagę na zapisy ujęte w przekazanym Komisji Rewizyjnej protokole ze spotkania przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Mosinie z przedstawicielami Spółki Aquanet z dnia 3 sierpnia 2018 r., które 
dotyczyły wskazania, iż w zakresie sieci wodociągowej ustalono, iż między innymi priorytetową 
inwestycją dla Gminy Mosina do wprowadzenia do WPRiM 2018-2027 jest sieć wodociągowa 
w ul. Sosnowej w Pecnej; 
- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Michała Kleibera, między innymi wskazała, iż dokumentem, w którym Starostwo odnosi się  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części Pecna w kontekście 
realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej, jest pozwolenie 
na budowę tej sieci. Następnie wyraziła swoją opinię na temat przyczyn odniesienia się Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu do tego planu miejscowego; 



- radny Michał Kleiber odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie 
Małgorzaty Kaptur; 
- prowadzący obrady Andrzej Raźny wskazał na procedury dotyczące podziału gruntów leśnych; 
- radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat wydanego przez Starostę Poznańskiego 
pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Pecnej. 

Prowadzący posiedzenie Andrzej Raźny dokonał podsumowania posiedzenia oraz przedstawił 
propozycje dalszego przeprowadzania kontroli postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku 
inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mosinie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20.  
 
 
   protokołował                                                                          przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                                        (-) Andrzej Raźny         

 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 


