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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

W nawiązaniu do zapytania Radnego - pana Adama Monikowskiego z dnia 4 marca 2020r. 

(pismo BR.0003.292.2020) w sprawie odwodnienia oraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej w 

Daszewicach, Gmina Mosina informuje, co następuje: 

Wskazane zadanie jest ujęte w w planie zamówień publicznych z terminem realizacji na III kwartał 

2020r. Zgodnie z opisem dla zadania inwestycyjnego ujętego w dziale 801 rozdziale 80101 par. 6050 

jest to jedno z 4 zadań obejmujących modernizację źródła ciepła i instalacji c.o.w budynkach 

oświatowych Gminy Mosina i termomodernizację. 

Gmina Mosina rozpoczęła prace nad przygotowywaniem dokumentacji koniecznej do 

przeprowadzenia modernizacji kotłowni w Przedszkolu w Rogalinku oraz wykonania instalacji gazowej 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, a także są kontynuowane roboty związane z 

termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Czapurach. Kolejnym zadaniem inwestycyjnym zgodnie z 

przyjętym opisem w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

w Daszewicach. 

Jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz wprowadzenie wytycznych 

ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi innych 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), a także wdrożenia przepisami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., wykonanie 

zadania inwestycyjnego w terminie może być zagrożone. Wykonawcy współpracujący z Gminą Mosina 

zaczynają ograniczać swoje działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym m.in. 

robót budowlanych. Tym samym Gmina Mosina dochowa wszelkiej staranności, aby zrealizować 

zadania ujęte w budżecie Gminy Mosina na rok 2020, jednak może to być ograniczone czasowo 

sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

         Z up. Burmistrza 
                  (-) Tomasz Łukowiak 
                   Zastępca Burmistrza 
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