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W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie
reaktywacji/budowy strzelnicy w parku gmirmym „Strzelnica”.
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INTERPELACJA -WNIOSEK

1. Imię i nazwisko Radnego: Małgorzata Kaptur
2. Wnoszę interpelację — wniosek w sprawie reaktywowania/wybudowania strzelnicy w
parku gminnym „Strzelnica”.

UZASADNIENIE

Rok temu, 29 maja 2013 r. Rada Miejska w Mosinie uchwaliła miejscowy pian
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leszczyńskiej i Jarzynowej oraz terenu
parku gminnego „Strzelnica”, który stworzył możliwość zagospodarowania parku.

Jednym z głównych celów opracowania tego planu miejscowego była ochrona i zapewnienie
warunków do odpowiedniego wyposażenia w infrastrukturę wypoczynkową parku gminnego
„Strzelnica”. Dopuszczono: lokalizację placów gier i zabaw dla dzieci, miejsc biwakowych,
parkingów rowerowych, zadaszeń, stołów, ławek i innych urządzeń turystycznych, obiektów
małej architektury, w tym służących rekreacji lub utrzymaniu porządku przy duktach leśnych
przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego.

Nazwa parku wzięła się od istniejącej tam strzelnicy, po której do czasów obecnych przetrwał
tylko rów strzelniczy.

Mój wniosek polega na przywróceniu temu terenowi jego historycznej funkcji i opracowaniu
takiego wykorzystania terenu, by znalazła się tam również strzelnica, ponieważ jest ona
potrzebna mieszkańcom.

W tej chwili na terenie gminy działają dwa bractwa kurkowe - Mosińsko — Puszczykowskie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Dr Tadeusza Adama Jakubiaka oraz Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Mosinie, 2 Kompania Mosińsko-Puszczykowska Związku Strzeleckiego
„Strzelec”, klasa wojskowa w Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie. Jednak mimo dużego
zainteresowania na terenie gminy nie ma miejsca, w którym członkowie tychże stowarzyszeń
mogliby doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Działanie polegające na reaktywowaniu dawnej strzelnicy zostało podjęte w Krobi. Aktualnie
budowana jest strzelnica w miejscowości Kiełpiny gmina Kowalewo Pomorskie, na którą
pozyskano dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych.
Z uwagi na dużą ilość zainteresowanych organizacji część zadań można by wykonać we
współpracy z nimi.

Ponadto zwracam się z wnioskiem o opracowanie całościowej koncepcji zagospodarowania
parku gminnego „Strzelnica”.

;I, / /i”
//

Mosina, 26 maja 2014 r.


