
Burmistrz Grny
Mosina, dnia 8.11.2012r.

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia . „11 i2. ...r.
IK.0003.127.2012

Nr sprawy QO 13.242.

Pan
Waldemar Waligórski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie

W nawiązaniu do Wniosku Radnego p. Łukasza Kasprowicza nr BR.0003.483.2012 z
dnia 26.10.2012r. (wpłynął w dniu 29.10.2012r.) udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIE 1

Proszę o wyjaśnienie dlaczego i na jakiej zasadzie firma Transiub z Lubonia obsługuje
komunikację autobusową Gminy Mosina? Czy ta firma występowała w przetargu na obsługę
komunikacyjną gminy? Jak był skonstruowany zapis przetargu „ że ta firma nie mogła w nim
uczestniczyć?

ODPOWIEDŹ:

Translub jest własnością Lubonia. Luboń do porozumienia z Miastem Poznań wniósł tabor
autobusowy. Tabor ten, jako uczestnika, obsługuje, za zgodą Miasta Poznania, zbiorową
komunikację na terenie Mosina — Puszczykowo — Luboń — Poznań.
Gmina Mosina nie ogłaszała przetargu na obsługę linii Mosina — Poznań.

PYTANIE 2

Kiedy zostanie skończona ścieżka rowerowa pomiędzy Dymaczewem Starym a Nowym?
Wkrótce w Dymaczewie Starym atrakcyjnyt obiekt sportowy, więc dzieci i młodzież będzie
chciała w sposób bezpieczny przemieszczać się pomiędzy tymi miejscowościami.

ODPOWIEDŹ:

Ścieżki rowerowe, w tym z Dymaczewa Starego do Dymaczewa Nowego, są ujęte w planie
inwestycji na rok 2013. Po uzyskaniu pozwoleń planowane jest rozpoczęcie ich budowy.

PYTANIE 3

Wnioskuję o znmiejszenie środków na remont budynku po dawnym ZUK przy ul.
Krotowskiego, a po ewentualnym przeniesieniu SM do budynku Straży Pożarnej, w
pomieszczeniach po SM przy Krotowskiego, stworzyć mieszkaniaimieszkania socjalno-
komunalne.



ODPOWIEDŹ:

Środki przeznaczone na remont części tego budynku już były zbyt małe, co wykazał
przeprowadzony przetarg nieograniczony. Aktualnie jest przeprowadzana analiza i
znmiejszenie zakresu remontu, do stopnia niezbędnego do rozpoczęcia funkcjonowania części
obiektu, który miał być poddany remontowi.
Jednocześnie należy stwierdzić, że brak jest możliwości przeniesienia Straży Miejskiej do
budynku Straży Pożarnej. Nadmienić również należy, iż wielkości budynku i ilość
pomieszczeń była ściśle dostosowana do niezbędnego zakresu dla prawidłowego
funkcjonowania, tak niezbędnych dla naszej gminy, jednostek Straży Pożarnej.
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