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Protokół nr 19/21 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym 
 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 16:03 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił tematykę posiedzenia.  
W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego dołączyli 
kolejno  radny Roman Kolankiewicz oraz radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 
10 jej członków. 
Przewodniczący Klubu Radnych „OdNowa” Roman Kolankiewicz przedstawił wnioski 
ww. klubu do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022, których wykaz stanowi załącznik 
protokołu. Następnie Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego w wyniku przeprowadzonej 
wraz z gośćmi dyskusji w zakresie poszczególnych wniosków Klubu Radnych „OdNowa” 
przyjęła: wnioski nr 1-6, 8, 10-18, 20-24, 26-28, 30-31, 33-36, 38-39 - jednogłośnie, 
czyli 10 głosami „za”, wniosek nr 9 - 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”, wniosek nr 19                                 
- jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” (radny Arkadiusz Cebulski nie wziął udziału w tym 
głosowaniu), wnioski nr 25, 29 oraz 32 - 9 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”, 
wnioski nr 41-58 - jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” (radny Andrzej Raźny nie wziął udziału 
w głosowaniu wniosku nr 57, natomiast radny Dominik Michalak nie wziął udziału 
w głosowaniu wniosków od nr 41 do nr 56 oraz w głosowaniu wniosku nr 58). 
Ponadto w  wyniku przeprowadzonej dyskusji nad poszczególnymi wnioskami Klubu Radnych 
„OdNowa” do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 Przewodniczący ww. klubu Roman 
Kolankiewicz wycofał w imieniu jego przedstawicieli następujące wnioski: nr 7 w sprawie 

wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: kontynuacja budowy 
oświetlenia placu zabaw na ul. Czajkowskiego w Mosinie z kwotą w wysokości 7.000,00 zł, 
nr 37 w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: 
projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku z kwotą w wysokości 51.930,60 zł oraz nr 40 
w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: Budowa 
chodnika w ul. Obrzańskiej w Mosinie z kwotą w wysokości 150.000,00 zł. 
Przewodniczący Klubu Radnych „OdNowa” Roman Kolankiewicz zapewnił, iż prześle radnym 
Rady Miejskiej w Mosinie w imieniu klubu propozycję oszczędności w wydatkach bieżących, 
z których klub wskaże pokrycie na zwiększenie wydatków załącznika inwestycyjnego nr 7.  
Następnie w ramach tematu dotyczącego wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina 
na rok 2022 Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję 
w trakcie której między innymi:  
- radny Arkadiusz Cebulski wskazał między innymi, iż dwa podjęte wnioski są spójne 
z wnioskami, które złożył do Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego 
za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej, jednocześnie przedstawił wniosek w sprawie 
wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: budowa 
ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I, uzasadniając przy tym konieczność realizacji 
przedmiotowej inwestycji; 
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- radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię w sprawie wniosku przedstawionego przez radnego 
Arkadiusza Cebulskiego, podkreślając przy tym potrzebę budowy innych dróg na terenie 
Mosiny. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność wskazania planowanej kwoty na 
realizację inwestycji  dotyczącej budowy ul. Żeromskiego oraz na konieczność uzasadnienia jej 
realizacji; 
- radny Arkadiusz Cebulski ustosunkował się do wypowiedzi radnego Andrzeja Raźnego; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak między innymi uzasadnił konieczność 
utwardzenia ulicy Żeromskiego, wskazując przy tym, iż Gmina Mosina złożyła wniosek 
o dofinansowanie realizacji ww. inwestycji,  jednak bez powodzenia. Ponadto przedstawił 
swoją opinię na temat możliwości etapowania tej inwestycji, wskazując przy tym rejony, 
w których ulica Żeromskiego sprawia największe utrudnienia; 
- prowadzący obrady Jan Marciniak wskazał, iż po doprecyzowaniu kwoty przeznaczonej 
na realizację zadania pod nazwą: budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I, wniosek 
w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 ww. zadania 
zostanie poddany pod głosowanie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego; 
- radny Adam Monikowski przedstawił następujące wnioski: w sprawie wprowadzenia 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: projekt budowy ul. Piotrowskiej 
i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli z kwotą 80.000 zł, 
w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: projekt 
budowy ul. Dolnej w Daszewicach z kwotą 60.000 zł oraz w sprawie wprowadzenia do projektu 
budżetu Gminy Mosina   na rok 2022 zadania: kontynuacja budowy oświetlenia 
etap II - ul. Dolna/Jesienna w Daszewicach z kwotą 60.000 zł; 
- radna Ewelina Dudek przedstawiła wniosek w sprawie wprowadzenie do projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2022 zadania: projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego - dz. nr 132/5 i 132/11 
z kwotą 8.500 zł, uzasadniając przy tym konieczność realizacji tego zadania; 
- radny Andrzej Raźny przedstawił wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu 
Gminy Mosina na rok 2022 zadania: opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej z kwotą 
w wysokości 30.000,00 zł; 
- prowadzący obrady Jan Marciniak dokonał podsumowania wniosków złożonych do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022 przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie 
na przedmiotowym posiedzeniu uwzględniając przy tym wnioski złożone pisemnie poprzez 
platformę Zoom; 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania 
dotyczące: wskazania, czy przedłużenie pozwolenia na budowę ul. Żeromskiego można 
wykonać bezkosztowo oraz wskazania, czy zadanie dotyczące projektu ulicy Piotrowskiej 
i Żwirowej w Daszewicach wprowadzone jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
- radny Adam Monikowski wraz z prowadzącym obrady Janem Marciniakiem odnieśli 
się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Tomasza Łukowiaka. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła: jednogłośnie, czyli 10 głosami „za”                        
- wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: 
budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I z kwotą w wysokości 50 000,00 zł, jednogłośnie, 
czyli 10 głosami „za” - wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina 
na rok 2022 zadania: opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej z kwotą w wysokości 
30.000,00 zł, 9 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” - wniosek w sprawie wprowadzenia 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: projekt budowy ul. Piotrowskiej 
i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli z kwotą 80.000 zł, 
jednogłośnie, czyli 10 głosami „za” - wniosek w sprawie zwiększenia wydatków na budowę 
oświetlenia w Dymaczewie Nowym ulica Wspólna do kwoty 30 tysięcy złotych (kosztorys 
inwestorski), jednogłośnie, czyli 10 głosami „za”- wniosek w sprawie wprowadzenia 
do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego            
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- dz. nr 132/5 i 132/11 z kwotą 8.500 zł oraz 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
- wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: 
projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinku z 
przeznaczeniem na powiększenie pracowni z kwotą 10.000,00 zł. Jednocześnie Komisja 
Inwestycji i Mienia Komunalnego 7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” odrzuciła wnioski: 
w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: projekt 
budowy ul. Dolnej w Daszewicach z kwotą 60.000 zł oraz w sprawie wprowadzenia do projektu 
budżetu Gminy Mosina na rok 2022 zadania: kontynuacja budowy oświetlenia                                    
etap II  - ul. Dolna/Jesienna w Daszewicach z kwotą 60.000 zł. 
W ramach spraw bieżących Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego wraz z gośćmi 
przeprowadziła dyskusję dotyczącą analizy ruchu w Mosinie w trakcie której między innymi: 
- Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak odniósł się do spotkania, podczas 
którego przedstawiciel firmy przygotowującej dokument pod nazwą „Analiza ruchu Mosina” 
przedstawił przedmiotowe opracowanie, wskazując przy tym między innymi na jego cel 
oraz zakres. Ponadto między innymi wskazał, iż w trakcie ww. spotkania radni Rady Miejskiej 
w Mosinie złożyli wnioski i zapytania co do możliwości wprowadzenia dodatkowych badań 
w zakresie opracowania, podkreślając przy tym między innymi, iż zorganizowane zostanie 
spotkanie z firmą przygotowującą opracowanie w celu ustalenia możliwości dokonania zmian 
w opracowaniu; 
- Radny Roman Kolankiewicz przedstawił wniosek w sprawie uzupełnienia opracowania 
„Analiza ruchu Mosina" o dwa założenia usprawnienia ruchu poprzez budowę „Czerwonki” 
i przeprawę przez kanał z ul. Piotra Mocka do ul. Sowińskiego na osiedlu „Za Barwą”. 
Następnie udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Arkadiusza Cebulskiego dotyczące 
wskazania, czy przeprawa przez kanał z ul. Piotra Mocka do ul. Sowińskiego na osiedlu „Za 
Barwą” dotyczy pojazdów do 3,5 tony; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytania radnego 
Dominika Michalaka dotyczące między innymi wskazania, jakie są oczekiwania Gminy wobec 
tego opracowania, w jaki sposób zostanie ono wykorzystane do rozwiązania problemów 
dotyczących ruchu drogowego na terenie Mosiny oraz jakie działania w oparciu o tę analizę  
zostaną podjęte; 
- radny Dominik Michalak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 
Mielocha. Jednocześnie między innymi zwrócił się z prośbą/wnioskiem o przygotowanie 
i przekazanie opracowania dotyczącego planów działania Gminy Mosina w zakresie ruchu 
drogowego na terenie Mosiny; 
-  Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wniosku radnego 
Dominika Michalaka. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania radnego Łukasza Kasprowicza 
dotyczące między innymi: wskazania, czy podtrzymuje przekazaną informację, iż zgodnie 
z dotychczasowymi zapewnieniami Marszałka, do momentu wyremontowania w całości 
przebiegu drogi nr 431 nowy most nie będzie uruchomiony do ruchu tranzytowego 
oraz wskazania, czy podjęte zostały działania/rozmowy w celu rozwiązania problemu 
związanego z ruchem tranzytowym samochodów ciężarowych z Kórnika przez Mosinę 
w kierunku nowej trasy Poznań- Wrocław; 
- radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława 
Mielocha. Jednocześnie wyraził swoją opinię na temat późnego terminu przedstawienia 
radnym Rady Miejskiej w Mosinie dokumentu pod nazwą „Analiza ruchu Mosina” 
oraz na temat możliwości inwestycyjnych w Kórniku oraz w Mosinie; 
- Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch ustosunkował się do wypowiedzi radnego 
Łukasza Kasprowicza. 



 

4 
 

Następnie w ramach spraw bieżących radny Andrzej Raźny odnosząc się do pisma Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mosinie, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu, między innymi 
zaapelował o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji przez Burmistrza Gminy Mosina na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak ustosunkował się do wypowiedzi 
radnego Andrzeja Raźnego. 
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”                
- wniosek w sprawie uzupełnienia opracowania „Analiza ruchu Mosina" o dwa założenia 
usprawnienia ruchu poprzez budowę „Czerwonki” i przeprawę przez kanał z ul. Piotra Mocka 
do ul. Sowińskiego na osiedlu „Za Barwą” (jeden radny nie wziął udziału w tym głosowaniu). 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak udzielił odpowiedzi na pytania radnego 
Dominika Michalaka dotyczące między innymi: wskazania jakie zadania inwestycyjne zostaną 
podjęte do realizacji do końca bieżącego roku; wskazania, czy planowane jest ogłoszenie 
w tym miesiącu przetargów; wskazania, czy dokonano analizy budżetu i planu postępowania 
zamówień publicznych; wskazania, kiedy zostanie udzielona odpowiedź na zapytanie 
w sprawie przygotowanych postępowań przetargowych do końca roku 2021 oraz wskazania, 
kiedy radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymają informację w przedmiotowej sprawie. 
Radna Wiesława Mania między innymi wskazała, iż w najbliższym czasie zostanie przekazany 
radnym Rady Miejskiej w Mosinie projekt uchwały dotyczący wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI i MIENIA KOMUNALNEGO: 
 

1. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, 
Świątniki, Radzewice i Mieczewo z kwotą w wysokości 100.000,00 złotych. 

2. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, 
Mieczewa (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.) z kwotą w wysokości 
750.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z całościową kwotą zadania 
w wysokości 10.000.000,00 zł. 

3. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa 
Nowego, Borkowic, Bolesławca (zadanie współfinansowane z Aquanet S.A.), z kwotą 
w wysokości 750.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z całościową kwotą 
zadania w wysokości 10.000.000,00 zł. 

4. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy 
współpracy z Aquanet i ZDP Poznań z kwotą w wysokości 1.000.000,00 zł, 
a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z całościową kwotą zadania w wysokości 
2.000.000,00 zł. 

5. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży włącznie z kwotą 
w wysokości 6.000,00 zł. 

6. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym z kwotą 
w wysokości 6.000,00 zł 

7. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022:
 Budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa z kwotą w wysokości 
12.000,00 zł. 



 

5 
 

8. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie z kwotą w wysokości 
40.000,00 zł. 

9. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie z kwotą 
w wysokości 60.000,00 zł. 

10. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa oświetlenia w ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie z kwotą w wysokości 
70.000,00 zł. 

11. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach z kwotą w wysokości 
100.000,00 zł. 

12. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie z kwotą 
w wysokości 70.000,00 zł. 

13. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie z kwotą w wysokości 
6.000,00 zł. 

14. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt oświetlenia drogowego ul. Klonowej w Drużynie z kwotą w wysokości 
6.000,00 zł. 

15. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej 
od dworca PKP do ul. Piaskowej z kwotą w wysokości 6.000,00 zł. 

16. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt wraz z pozwoleniem na budowę CZERWONKI z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł. 

17. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

18. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt ul. Piaskowej w Krosinku z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

19. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt ulic Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku z kwotą w wysokości 50.000,00 zł.  

20. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym z kwotą 
w wysokości 5.000,00 zł. 

21. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza 
w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie z kwotą w wysokości 
10.000,00 zł. 

22. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa studzienki chłonnej - ul. Różańskiego a ul. Wodna w Mosinie z kwotą 
w wysokości 20.000,00 zł. 

23. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ulicy Głównej w Pecnej z kwotą 
w wysokości 30.000,00 zł. 

24. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem 
kolejowym w Mosinie z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

25. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Projekt budowy promenady sportowo-rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz 
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z kładką pieszo-rowerową na wysokości ul. Harcerskiej z kwotą w wysokości 
60.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwotą całościową zadania 
w wysokości 1.000.000,00 zł.  

26. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt klimatyzacji Hali OSiR, przy ul. Krasickiego w Mosinie - parter 
budynku: korytarz, recepcja z kwotą w wysokości 5.000,00 zł. 

27. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego z kwotą 
w wysokości 20.000,00 zł. 

28. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Ożywienie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału 
Mosińskiego - koncepcja z kwotą w wysokości 30.000,00 zł. 

29. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod obiekt edukacyjny 
z kwotą w wysokości 30.000,00 zł. 

30. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Remont podziemnego przejścia dla pieszych w ul. Sowinieckiej w Mosinie 
z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

31. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Kontynuacja remontu Galerii Sztuki w Mosinie - wymiana okien z kwotą 
w wysokości 100.000,00 zł. 

32. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie 
z kwotą w wysokości 100.000,00 zł. 

33. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa SKATEPARKU z kwotą w wysokości 1.000.000,00 zł. 

34. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022: 
Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach 
po pełnej analizie naszych możliwości projektowych i finansowych z kwotą 
w wysokości 10,000,00 zł. 

35. Komisja wnioskuje o wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Dofinansowanie remontu zabytków i obiektów pod opieką konserwatora 
z kwotą w wysokości 10.000,00 zł. 

36. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majątku Rogalin" z kwotą 
w wysokości 100.000,00 zł, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwotą całościową 
zadania w wysokości 10.000.000,00 zł. 

37. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) z kwotą w wysokości 
100.000,00 zł. 

38. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno z kwotą w wysokości 
150.000,00 zł. 

39. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa chodnika w ul. Sosnowej w Wiórku z kwotą w wysokości 
100.000,00 zł. 

40. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna - Borkowice, 
Sasinowo - Wiórek z kwotą w wysokości 300.000,00 zł. 

41. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Kanalizacja deszczowa - kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej 
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Daszewice, ul. Poznańska oraz działania związane z retencją z kwotą w wysokości 
310.000,00 zł. 

42. Głosowanie w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie koncepcji odwodnienia dla miejscowości Mieczewo z kwotą 
w wysokości 20.000,00 zł. 

43. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny                    
- odcinek od ulicy Mocka do ulicy Śremskiej z kwotą w wysokości 50.000,00 zł. 

44. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką 
w Mosinie wraz z mostem na Kanale Mosińskim z kwotą w wysokości 150.000,00 zł. 

45. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania 
z ul. Konopnickiej (300 m) z kwotą w wysokości 100.000,00 zł. 

46. Komisja wnioskuje o wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy 
Mosina (założenia - wykonanie) z kwotą w wysokości 60.000,00 zł. 

47. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł. 

48. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł. 

49. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym z kwotą w wysokości 
50.000,00 zł. 

50. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ulicy Sienkiewicza w Mosinie z kwotą w wysokości 300.000,00 zł. 

51. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt budowy chodnika w ulicy Czwartaków w Mosinie z kwotą w wysokości 
20.000,00 zł. 

52. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości 
Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu z kwotą w wysokości 20.000,00 zł. 

53. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Projekt chodnika (ciąg pieszo - rowerowy) w ul. Cichej w Drużynie z kwotą 
w wysokości 20.000,00 zł. 

54. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Opracowanie projektu chodnika w Żabinku (150 m) z kwotą w wysokości 
20.000,00 zł. 

55. Komisja wnioskuje o zdjęcie kwoty w wysokości 500.000,00 zł z zadania: Wentylacja 
i klimatyzacja w pomieszczeniach budynku OSiR w Mosinie, ul. Szkolna 1. 

56. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I z kwotą w wysokości 50 000,00 zł. 

57. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: opłotowanie działki gminnej przy ulicy Krosińskiej z kwotą w wysokości 
30.000,00 zł. 

58. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 
zadania: projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku 
od cieku Babinki do rzeki Kopli z kwotą 80.000 zł. 

59. Komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia w Dymaczewie 
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Nowym ulica Wspólna do kwoty 30 tysięcy złotych (kosztorys inwestorski). 
60. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 

zadania: projekt 3 lamp na ul. Sikorskiego - dz. nr 132/5 i 132/11 z kwotą 8.500 zł. 
61. Komisja wnioskuje o wprowadzenie do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 

zadania: projekt adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku Pracowni 
artystycznej w Rogalinku z przeznaczeniem na powiększenie pracowni z kwotą 
10.000,00 zł.  

62. Komisja wnioskuje o uzupełnienie opracowania „Analiza ruchu Mosina" o dwa 
założenia usprawnienia ruchu poprzez budowę „Czerwonki” i przeprawę przez kanał 
z ul. Piotra Mocka do ul. Sowińskiego na osiedlu „Za Barwą”. 
 

 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19:30.  
 
 
    protokołowała                  przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska                               (-) Jan Marciniak 
 

 
 
 


