
Posiedzenie 7/15 z 12.05.2015 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ PORZĄDKU PUBLICZNEGO  

I BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja wnosi o utwardzenie drogi prowadzącej z ul. Pożegowskiej w Mosinie  

do parkingu przy wieży widokowej. 

2. Komisja wnosi o naprawę ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Pożegowskiej oraz 

usunięcie pozostałości po ławkach. 

3. Komisja wnosi o zlikwidowanie znaku D-40 strefa zamieszkania, znajdującego się  

na początku ul. 25 Stycznia w Mosinie. 

4. Komisja wnosi o zlecenie wypryskania środkiem na chwasty płyty znajdującej się  

na placu zabaw w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera oraz o konserwację 

drewnianych ławek i stołów. 

5. Komisja wnosi o przeniesienie furtki znajdującej się na prawym boku ogrodzenia 

boiska trawiastego w Dymaczewie Nowym, w prawy róg boiska, po przekątnej  

od bramy, gdzie teraz jest zniszczony płot. 

6. Komisja wnosi o wymianę lub naprawę drewnianych ławek i stołów znajdujących się 

na placu zabaw przy ul. Witosa w Dymaczewie Nowym. 

7. Komisja wnosi o zlikwidowanie na wszystkich placach zabaw w gminie metalowych 

znaków „Zakaz przebywania w godzinach 22.00-6.00”, ponieważ ulegają one korozji  

i zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci oraz o wykoszenie traw i krzewów,  

w szczególności akacji, na wszystkich placach zabaw w gminie, a także przy drodze 

rowerowej prowadzącej od Krosinka do Dymaczewa Starego, przy drodze rowerowej 

w Krośnie: ul. Główna, przy ul. Pożegowskiej w Mosinie. 

8. Komisja wnosi o zamieszczenie tablicy z zasadami użytkowania oraz koszy na śmieci 

na boisku trawiastym w Nowinkach. 

9. Komisja wnosi o zlikwidowanie nielegalnego wjazdu na ul. Wiosenną w Krośnie  

(z drogi powiatowej), przestawienie znaku z ul. Wiosenną (wjazd na ul. Wiosenną 

powinien prowadzić przez ul. Jesienną) oraz o przeniesienie znaku nazwy 

miejscowości i znaku terenu zabudowanego za ul. Wiosenną (obecnie stoi przed,  

od strony wyjazdu z Krosna w stronę Drużyny). 

10. Komisja wnosi o naprawę chodnika na rogu ul. Tylnej i ul. Piaskowej w Krośnie. 

11. Komisja wnosi o utwardzenie dojazdu do cmentarza w Krośnie, od ul. Piaskowej  

do bramy cmentarnej. 



12. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina, aby odpowiedział na pytania  

i wnioski komisji sformułowane na poprzednich posiedzeniach. 

 


