
SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  

I BEZPIECZEŃSTWA W ROKU 2019 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa pracowała w roku 2019  

w składzie:  Waldemar Wiązek – przewodniczący, Michał Kleiber – zastępca 

przewodniczącego, Arkadiusz Cebulski, Ewelina Dudek, Agnieszka Gorzyńska, Zbigniew 

Grygier, Łukasz Kasprowicz, Roman Kolankiewicz, Marcin Ługawiak, Tomasz Łukowiak  

(do 28 marca 2019 r.), Wiesława Mania (do 28 marca 2019 r.), Jan Marciniak, Adam 

Monikowski, Maciej Patela, Andrzej Raźny, Ryszard Rybicki, Jolanta Szymczak, Czesław 

Tomczak (od 28 marca 2019 r.) i Waldemar Waligórski. W roku 2019 odbyła ona  

24 posiedzenia, w tym 3 wspólne z Komisją Budżetu i Finansów oraz Komisją Oświaty, Spraw 

Społecznych i Promocji oraz 7 wspólnych tylko z Komisją Budżetu i Finansów. Dodatkowo 

odbyło się jedno posiedzenie podkomisji dotyczące konkursu „Zielona Gmina”. Średnia 

frekwencja na tych posiedzeniach wyniosła 90,1%.  

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa podczas swoich posiedzeń  

w roku 2019 zajmowała się między innymi: opiniowaniem projektów budżetów na rok 2019  

i na rok 2020, stanem zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, stanem złożonych deklaracji śmieciowych, możliwościami pozyskania 

środków finansowych na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, stanem 

zaawansowania budowy dróg, chodników, obwodnic, rond i ścieżek rowerowych na terenie 

gminy Mosina, wnioskami i projektami związanymi z budową oświetlenia, regulaminem  

i zasadami dotyczącymi budżetu obywatelskiego na rok 2020, środkami do dyspozycji 

jednostek pomocniczych Gminy Mosina, stanem prac nad magistralami wodociągowymi, 

projektami inwestycyjnymi i datami ich ważności, stanem realizacji wydatków 

niewygasających i zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w rok 2019, 

infrastrukturą szkolną i sportową oraz budową pływalni w Mosinie, sprawozdaniami  

z działalności Straży Miejskiej w Mosinie, policji oraz straży pożarnych, podziemną 

infrastrukturą techniczną w drogach gminnych i chodnikach, stanem zaawansowania prac 

nad modernizacją drogi wojewódzkiej 431 Kórnik – Stęszew, opiniowaniem wykonania 

budżetu Gminy Mosina za rok 2018 w zakresie będącym przedmiotem działania komisji, 

omówieniem raportu o stanie Gminy, działalności jednostek OSP z terenu gminy Mosina  

i ich potrzebami, analizą sytuacji demograficznej Gminy Mosina pod kątem potrzeb 

inwestycyjnych, stanem zaawansowania inwestycji w zakresie oświaty, kultury, sportu  

i zdrowia oraz planami i potrzebami w tym zakresie, wykonaniem wydatków 

niewygasających z roku 2018, funkcjonowaniem i stanem technicznym ujęcia wody  

w Rogalinie oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, stanem powietrza 

w gminie Mosina, utrzymaniem zieleni na terenie gminy Mosina  

oraz schroniskiem dla zwierząt w Skałowie. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w roku 2019 oprócz szeregu opinii 

na temat przekazanych jej zgodnie z przedmiotem jej działania projektów uchwał, przyjęła  

24 wnioski, które dotyczyły: 



− udzielenia informacji o działalności AQUANET S.A. na terenie gminy Mosina  

oraz ponoszonych na rzecz Gminy Mosina opłat i podatków lokalnych; 

− włączenia się Burmistrza Gminy Mosina w fazę projektowania przez AQUANET S.A.  

sieci kanalizacyjnej z Rogalinka do Rogalina, 

− zwiększenia funduszu sołeckiego poprzez połączenie go ze środkami inwestycyjnymi 

dla wsi, 

− wystosowania przez Burmistrza Gminy Mosina pisma do różnych instytucji w sprawie 

pozyskania od nich środków finansowych na czipowanie, sterylizację i szczepienie 

zwierząt, 

− wyznaczenia nowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  

na targowisku miejskim w Mosinie, 

− reakcji zarządcy ul. Jesionowej w Mosinie na występowanie ewentualnych zagrożeń 

na tej drodze gminnej, 

− zagospodarowania III części targowiska miejskiego na miejsca handlowe, 

− instalacji przez AQUANET S.A. „źródełka wody pitnej” na terenie OSiR w Mosinie, 

przy ul. Krasickiego 16, 

− zaopiniowania lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Mosinie i w Krosinku, 

− zabezpieczenia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2020 środków 

finansowych na zakup odzieży ochronnej dla jednostek OSP, 

− złożenia wniosku do Wód Polskich w sprawie ustalenia stawek związanych z opłatą 

za hydranty, 

− przedstawienia przez AQUANET S.A. szczegółowej kalkulacji kosztów utrzymania 

hydrantów na terenie gminy Mosina, 

− wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o zaprojektowanie 

i wykonanie dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej w Sasinowie, 

− przekazania radnym informacji na temat pokrycia terenu gminy Mosina wydanymi 

warunkami zabudowy oraz na jaką ilość domów i lokali w poszczególnych 

miejscowościach, 

− zamieszczenia w „Informatorze Mosińskim” instrukcji prawidłowego spalania  paliw 

stałych w piecach, 

− utworzenia przez Gminę Mosina stałego programu sterylizacji i kastracji kotów, 

− rozważenia ogłoszenia przetargu na utrzymanie zieleni na terenie gminy Mosina  

w roku 2020, 

− odroczenia procedury planistycznej dotyczącej projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo, 

− przekazania radnym wyroku NSA z 2017 r. oddalającego skargę kasacyjną Gminy 

Mosina w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie  

Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, 

− udzielenia informacji na temat liczby wydanych od 2012 r. decyzji o warunkach 

zabudowy w obrębie ewidencyjnym wsi Krajkowo, 

− pilnego rozpoczęcia procedowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Radzewicach, dotyczącego zmiany funkcji na usługi  

przedszkolno-oświatowe, 



− odmowy przedstawienia rekomendacji dotyczących spowalniania ruchu drogowego, 

o które prosił Burmistrz Gminy Mosina w pismach z 12 i z 17 listopada 2019 r., 

− przekazania informacji, jaka jest średniodobowa liczba kursów samochodów 

wielkotonażowych obsługujących STORA ENSO, ANTON RÖHR i IMPAKT, 

− zabezpieczenia 50.000,00 zł w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2020  

na wykonanie programu spowolnienia ruchu drogowego na terenie gminy Mosina. 

 

 


