
Plan pracy  

Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

na rok 2016 

 

 

STYCZEŃ 

 

1. Spotkanie z Dyrektorem RZGW w sprawie ograniczeń związanych z wyznaczeniem strefy 

pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo. 

2. Informacja na temat pozyskania środków WFOŚ i GW lub innych środków związanych  

z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Mosina. 

3. Informacja o planach miejscowych. 

4. Sprawy bieżące. 

 

LUTY 

 

1. Skutki i sposób kontroli Straży Miejskiej: kanalizacji sanitarnej, numerów porządkowych 

posesji, porządek na chodnikach i opłata śmieciowa. 

2. RZGW w Poznaniu – informacje związane z umocnieniem brzegów rzeki Warty na terenie 

gminy Mosina. 

3. Informacje na temat budowy w regionie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego  

– przedstawiona przez Burmistrza Gminy Mosina. 

4. Informacje w sprawie budowy magistrali wodnej: Krosno, Borkowice, Dymaczewo Stare  

– kiedy nastąpi wykup gruntów pod magistralę. 

5. Sprawy bieżące. 

 

MARZEC 

 

1. Zaproszenie przedstawicieli kół łowieckich mających swoje obwody łowieckie na terenie gminy 

Mosina w odniesieniu do szkód łowieckich, jakie wywołuje dzika zwierzyna na gruntach 

rolnych. 

2. Informacje od kół łowieckich, jakie ilości ptaków oraz zajęcy zostały wypuszczone na polach  

na terenie gminy Mosina. 

3. Zaproszenie Dyrektora WPN-u celem udzielenia informacji na temat szkód łowieckich, jakie  

są dokonywane przez zwierzęta przebywające w lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

4. Zaproszenie przedstawiciela Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. 

 

KWIECIEŃ 

 

1. Wykonanie budżetu Gminy Mosina za 2015 rok. 

2. Strategia Gminy Mosina w odniesieniu do budowy oczyszczalni ścieków na terenie Krosinka, 

Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca, Rogalina i Żabinka. 

3. Informacja czy będziemy budowali własną kanalizację sanitarną do p. Glinkowskiego? 

4. Dosadzenie drzew i krzewów na terenie gminy Mosina – po upalnym lecie 2015. Ilość 

zawartych umów oraz rozliczenie nasadzonych drzew i krzewów. 



5. Gospodarka drzewostanem na gruntach należących do Gminy Mosina. 

6. Sprawy bieżące. 

 

MAJ 

 

1. Zapoznanie się z planami miejscowymi na terenie gminy Mosina i stanem ich zaawansowania. 

2. Analiza odbioru odpadów w odniesieniu do Selektu. 

3. Analiza podpisanych umów związanych z odbiorem odpadów komunalnych przez Gminę 

Mosina – informacja o przyłączach do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

4. Sprawy bieżące. 

 

CZERWIEC 

 

1. Informacja o budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

2. Spółki wodne – zaprosić i omówić oczyszczanie cieków wodnych (Olszynka, Samica, Kanał 

Mosiński, Kanał Szymanowo-Grzybno). 

3. Możliwość oczyszczenia Kanału Mosińskiego z mułu, drzew itd. 

4. Sprawy bieżące. 

 

CZERWIEC 

 

1. Konkurs „Zielona Gmina” – posiedzenie wyjazdowe. 

2. Sprawy bieżące. 

 

LIPIEC 

 

Wręczenie nagród przez Burmistrza Gminy Mosina dla uczestników konkursu „Zielona Gmina”. 

 

SIERPIEŃ 

 

Posiedzenie wyjazdowe – spływ rzeką Wartą celem oceny stanu technicznego wałów 

przeciwpowodziowych, znajdujących się na terenie gminy Mosina, od Radzewic do Czapur (wyjazd 

finansowany ze środków własnych członków komisji). 

 

SIERPIEŃ 

 

Posiedzenie wyjazdowe – wyjazd do Chalina lub innego ośrodka edukacyjnego celem uzyskania 

informacji o możliwości związanej z pozyskaniem starych polskich odmian drzew i krzewów 

owocowych dla mieszkańców gminy Mosina lub wyjazd związany z odnawialnymi źródłami energii: 

solary, elektrownie wodne lub inne (wyjazd finansowany ze środków własnych członków komisji). 

 

WRZESIEŃ 

 

1. Przedstawienie informacji na temat realizacji projektów inwestycji kanalizacji sanitarnej  

i wodociągowej na terenie gminy Mosina oraz kwoty jakie zostały wydatkowane. 



2. Przedstawienie informacji związanej z budową oczyszczalni ścieków w odniesieniu do wsi: 

Krosinko, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec, Żabinko i Rogalin. 

3. Przedstawienie planów zagospodarowania przestrzennego. 

4. Wnioski do budżetu na 2017 rok. 

5. Sprawy bieżące. 

 

PAŹDZIERNIK 

 

1. Podatki i opłaty lokalne w 2017 r. 

2. Dosadzanie drzew i krzewów na terenie gminy Mosina. 

3. Przygotowanie do powodzi i zabezpieczenia związane z takim zagrożeniem. 

4. Sprawy bieżące. 

 

LISTOPAD 

 

1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Mosina na 2017 rok. 

2. Schronisko w Skałowie – zasadność funkcjonowania. 

3. Wyłapywanie psów i kotów na terenie gminy Mosina oraz kwoty przeznaczone na ten cel. 

4. Zaproszenie firm, które dokonują wyłapywania psów, kotów i innych zwierząt. 

5. Sprawy bieżące. 

 

GRUDZIEŃ 

 

1. Plan pracy na 2017 rok. 

2. Podsumowanie pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa w roku 2016. 

3. Wigilia. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

 


