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      Pani  

      Małgorzata Kaptur 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

W odpowiedzi na wniosek radnej Pani Małgorzaty Kaptur z dnia 3 luty 2021 r. (przekazany 
pismem nr BR.0003.451.2021 z dnia 3 luty 2021r.) w sprawie pilnego zabezpieczenia muru 
cmentarnego przy ul. Koziej w Pecnie i podjęcia działań ochronnych wobec innych starych cmentarzy, 
Burmistrz Gminy uprzejmie informuję, że prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego 
postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminę Mosina działki o nr ew. 69 
nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte. 

W związku z powyższym Gmina Mosina do chwili obecnej nie jest właścicielem działki 
o nr ew. 69, obręb ew. Pecna, stąd też nie możemy działać na w/w nieruchomości. 

Jednocześnie informujemy, że sprawa zostanie przekazania do Starosty Poznańskiego jako 
organu właściwego w sprawie. 

Natomiast w kwestii przedstawienia planu działania w celu ochrony starych cmentarzy 
informujemy, że Gmina Mosina na chwilę obecną nie posiada takiego programu. Cmentarze wpisane 
do Gminnej Ewidencji Zabytków w przeważającej części  znajdują się na działkach należących 
do zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami lub znajdują się w zarządzie parafii. 

Z pozyskanych informacji z Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa odnośnie 
przedstawienia sprawozdania informuję, że w latach 2011–2014 nie sporządzono takiego 
podsumowania z realizacji programu opieki nad zabytkami. W ramach prezentowanego zagadnienia 
gmina sukcesywnie ubiegała się o różnego rodzaju dofinansowania np. na adaptację poddasza izby 
muzealnej (do tej pory bezskutecznie). Ponadto należy mieć na uwadze, że działania związane opieką 
nad zabytkami – w szerokim kontekście, nie powinny odnosić się tylko do obiektów kubaturowych ale 
mogą uwzględniać również dziedzictwo niematerialne. W ramach dziedzictwa niematerialnego 
społeczności lokalnej należy rozumieć działania „miękkie”, związane z kulturą czy też zwyczajem 
danego terenu. Można zauważyć, że na terenie gminy odbywają się cykliczne wydarzenia związane 
tak rozumianą spuścizną historyczną. Są to np. odbywające się cyklicznie: Dni Mosiny, dożynki, noc 
świętojańska czy też siwki. Część tego typu wydarzeń jest organizowana przez gminę a część jest 
inicjatywą oddolną mieszkańców. 

Informuję, że nie utworzono jeszcze, w ramach Urzędu Miejskiego w Mosinie, zespołu 
koordynującego, którego zadaniem będzie sprawdzenie, w jaki sposób realizowane będą 
poszczególne zadania wynikające z ustaleń Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 
2020–2023. Trwają prace nad powołaniem takiego zespołu. 
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