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      Pani 

Małgorzata Kaptur  
      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  
        w miejscu 

 

Referat Mienia Komunalnego udziela odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. Zapadłe podczas sesji rady Miejskie w Mosinie w dniu 20 sierpnia 2020 r: 

a) pytanie do punktu „Sprawozdanie Burmistrza z działalności od 10 do 14 sierpnia 

2020 r.”, radny Jan Marciniak powiedział: „Odebrano prace remontu nawierzchni przy pomniku 

Tadeusza Kościuszki w Mosinie. Nie rozumiem dlaczego to miejsce zostało utwardzone kostką 

pozbrukową, kiedy cały pomnik otoczony jest granitem”, 

Nawierzchnia chodnika została nawiązana do nawierzchni istniejących już ciągów 

komunikacyjnych przy Gospodarczym Banku Spółdzielczym. 

b) w tym samym punkcie, radny Jan Marciniak: „podpunkt c) w Referacie Mienia 

Komunalnego – prowadzenie spraw o likwidację szkód i odszkodowań komunikacyjnych: jeżeli 

można by było na ten temat cokolwiek”, 

Są to sprawy dotyczące roszczeń zgłaszanych wobec Gminy i przekazywane 

do Ubezpieczyciela. Dotyczą one szkód na pojazdach  

c) w tym samym punkcie, radny Adam Monikowski: „Chciałbym się dopytać. Str. 4, pkt 7, 

Referat Mienia Komunalnego: zlecono zakup i montaż studni zbierającej wody opadowe 

w Daszewicach na działce nr ewid. 73/68. Chciałbym się dopytać, gdzie zlokalizowana jest 

ta działka.” Działka 73/68 stanowi ciąg ulicy Radosnej w Daszewicach. 

 

2. Zapadłe podczas Sesji Rady Miejskie w Mosinie w dniu 24 września 2020 r.: 

a) radny Dominik Michalak: „została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji 

projektowej wraz z wymaganymi pozwoleniami dotyczącymi budowy peronów przystankowych 

w Mosinie, przy stadionie oraz w Krosinku. Ja mam pytanie, czy w tym roku jest szansa rozpoczęcia 

tej inwestycji, bo w budżecie mamy zabezpieczone tylko środki w kwocie 20 tysięcy, czy tu raczej 

nastawiać się na rok 2021. Przypomnę, że pierwszy wniosek, który skierowałem z zarządem 

osiedla, to był rok 2015, czyli w przyszłym roku mija 6 lat od jakby zainicjowania tej procedury 

w przypadku przystanku przy stadionie. W międzyczasie oczywiście zmienił się nawet system 

komunikacji publicznej, bo to jeszcze jak wnioskowaliśmy, sytuacja była, że jeździł autobus, który 

bezpośrednio do Puszczykowa jakby się kierował, w tym momencie sytuacja zmieniła się, 

ale niemniej jest ważne dla mieszkańców – mieszkańcy o to się dopytują: 

Wyjaśniamy, iż w roku 2020 planujemy uzyskać pełną dokumentację i pozwolenia (wykonanie 

projektu budowy wraz z opiniami i zatwierdzeniami oraz zgłoszenie zajęcie pasa drogowego 

i projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót) i zrealizować to zadanie w 2021 

roku. 

b) Radna Wiesława Mania: „wyłoniono wykonawcę w grupowym zakupie energii, trwają 

przygotowania do podpisania umowy. Kogo będzie ta umowa obejmowała, jakie jednostki, 

czy Urząd, czego dotyczy, jakich po prostu jednostek chciałabym się dowiedzieć” 



 

Gmina Mosina bierze udział w Grupowym Zakupie Energii od kilku lat, postępowanie przetargowe 

przeprowadza Miasto Poznań. Po wybraniu wykonawcy podpisywana jest umowa do której 

dołączana jest lista obiektów objętych umową. Podczas trwania umowy możemy zgłaszać nowe 

punkty (np. nowo wybudowane). Na rok 2021 zostało zgłoszonych 319 pkt. (załącznik dostępny 

do wglądu w Referacie Mienia Komunalnego). 

Do Grupowego Zakupu Energi zostały zgłoszone następujące punkty: 

Oświetlenie uliczne będące własnością Gminy Mosina. 

Oświetlenie uliczne będące własnością ENEA Oświetlenie. 

Oświetlenie na placach zabaw, szafki zasilające imprezy plenerowe. 

Jednostki podległe tj. Szkoły, Przedszkola, OSiR, MOK, Izba Muzealna, Centrum Kształcenia 

Nowinki. 

Świetlice wiejskie, monitoring miejski, przepompownie, sygnalizacja świetlna. 

c) Radny Waldemar Wiązek: „Krosinko na wysokości piekarni „Tosmaku” drugi raz 

lub trzeci raz w ciągu roku nastąpiła awaria na drodze wojewódzkiej, gdzie są postawione pachołki 

i Aquanet, że tak powiem – dokonuje napraw. Tylko ja powiem tak: prosiłbym bardzo, żeby Pan 

wpisał, że te naprawy, czy te usterki one nic nie wnoszą, bo mija 2-3 miesiące i dokładnie w tym 

samym miejscu następuje zaczopowanie drogi wojewódzkiej, asfalt się zapada, ciągle jest w tym 

samym miejscu, bym prosił o sprawę, żeby to było napisane: pilne, bo tam się tworzą korki, zresztą 

pan radny Kasprowicz też tamtędy jeździ – myślę, że potwierdzi, że tam jest – mówiąc 

kolokwialnie: masakra”. 

Z uzyskanych informacji wynika, iż problem dotyczy przyłącza wodno-kanalizacyjnego 

prowadzącego do prywatnej nieruchomości a usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej. Gmina 

Mosina monitowała tą sprawę w WZDW, jednak nie ma wpływu na termin usunięcia zaistniałej 

awarii. 

d) Radny Jan Marciniak „2 lata temu zgłaszałem sprawę, o której wszyscy wiemy, przede 

wszystkim ludzie, którzy mieszkają właśnie za torami, za „Barwą”, ten taki sympatyczny guliczek, 

wpust uliczny na wirażu przy, między szkołą ogólnokształcącą i zawodową a internatem. 

Jest – proszę Państwa – ten wpust w środku jezdni. Jezdnia jest przechylona w jedną stronę i ten 

wpust uliczny – deszczowy, oczywiście, deszczowy – nie odbiera tej wody, a woda gromadzi 

się przy krawężniku”. 

Informujemy, iż zadanie to zostało zlecone Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. Zgodnie 

z ustaleniami  zadanie to zostanie zrealizowane po 15 października br. 

e) Radny Jan Marciniak „„Moje pytanie idzie tylko w tym kierunku, czy to są lampy 

na stanie powiatu i czy powiat płaci za oświetlenie tego terenu?” 

Informujemy, iż lampy znajdujące się na terenie zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 

ul. Topolowa nie są własnością Gminy Mosina i tym samym Gmina nie ponosi kosztów związanych 

z ich utrzymaniem. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

Otrzymują: 
1. Adresat –  1 egz. 
2. Pani Monika Kujawska  
    Sekretarz Gminy Mosina – 1 egz. 
3. MK – a/a – w miejscu – 1 egz. 

Sprawę prowadzi:  
Referat Mienia Komunalnego 
tel. 61 8109 527 


