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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

 Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25.03.2021r. 

i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące wyjaśnienia: 

 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Roman Kolankiewicz 

(…) Str. 13, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, pkt 7 – wymiana stolarki (…) w Szkole Podstawowej 

w Krosinku. Tam jest (…) starostwa dla wykonania zgłoszonych robót budowlanych. Rozumiem, że to 

już jest sprawa zamknięta, czyli nasze zgłoszenie nie zostało zakwestionowane i możemy 

przystępować do prac i czy tam będziemy starać się o jakieś dofinansowanie?  

Str. 13 i 14, podpunkt c, dotyczący oświetlenia. Jest informacja w drugim podpunkcie, że zebrano 

oferty, wybrano wykonawcę na szereg zadań i te zadania zostały wymienione. Jest to tylko niewielka 

część zadań, które są zapisane w budżecie. Pytanie moje: dlaczego te, dlaczego tylko te, jakim 

kluczem wybrano te zadania i dlaczego nie zgłoszono wszystkich zadań, bo wydaje mi się, 

że gdybyśmy zgłosili więcej zadań, to można by liczyć na korzystniejszą ofertę 

 

Odpowiedź: 

Starostwo Powiatowe nie wniosło sprzeciwu do wymiany stolarki okiennej w starym budynku Szkoły 

Podstawowej w Krosinku. 

Na przedmiotową wymianę okien w Szkole Podstawowej w Krosinku został złożony wniosek 

o dofinansowanie w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Poznańskiego naborem wniosków 

w 2021r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonych na terenie powiatu poznańskiego. Wartość kosztów kwalifikowanych zgodnie 

ze złożonym wnioskiem wynosi 73.703,06 zł z czego wartość wniosku  o dofinansowanie  wynosi 70% 

tj. 51.592,14 zł. Zgodnie z udzieloną informacją wyniki ogłoszonego naboru zostaną opublikowane  

w dniu 28 kwietnia 2021r. 

 

W jednej procedurze wysłano zapytania ofertowe na zamówienie pn.: „Wykonanie dokumentacji  

projektów budowlano - wykonawczych  na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mosina 

dla zadań ujętych w budżecie  Gminy Mosina na rok 2021”  obejmujących zadania : 

Część nr 1 (zadanie nr 1):Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego na budowę  

energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w  ulicy  Mosińskiej ( od nr 2 do ulicy 

Łubinowej) w miejscowości Borkowice. 
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Część nr 2 ( zadanie  nr 2 ): Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w  ulicy  Polnej 

w miejscowości Bolesławiec. 

Część nr 3 ( zadanie  nr 3 ): Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w  ulicy  Wspólnej ( do 

ulicy Szmaragdowej) w miejscowości Dymaczewo Nowe.  

Część nr 4 ( zadanie  nr 4 ) : Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w  ulicy Zofii Stryjeńskiej 

(do Kanału Mosińskiego) i w ulicy Jacka Malczewskiego (od ulicy Zofii Stryjeńskiej do ulicy bez nazwy 

– tzw. odnogi ulicy Strzeleckiej) w miejscowości Mosina.  

Część nr 5 (zadanie  nr 5 ) : Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w  ulicy  Polnej 

w miejscowości Nowinki.  

Część nr 6 ( zadanie  nr 6 ) : Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w  ulicy  Gajowej 

w miejscowości Mosina.  

Część nr 7(zadanie nr 7) : Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego na budowę  

energetycznej linii  kablowej oświetlenia drogowego typu LED  w ulicy Krótkiej  i w ulicy Spokojnej  

w miejscowości Drużyna.  

Część nr 8 (zadanie  nr 8): Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia terenu za świetlicą typu LED  w miejscowości 

Borkowice.  

Część nr 9 ( zadanie  nr 9 ): Wykonanie dokumentacji projektu budowlano -  wykonawczego 

na budowę  energetycznej linii  kablowej oświetlenia boiska wiejskiego wraz ze złączem kablowym 

do zasilania imprez plenerowych typu LED  w miejscowości Rogalin.  

Po zebraniu ofert cenowych stanowiących odpowiedź na zapytania ofertowe, podpisano 

umowy:   w dniu  19.03.2021r.  na zadanie nr 1, 2, 3, 8 i 9 , w dniu  22.03.2021r. na zadanie nr 5, 6. 

                Po Sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 25.03.2021r.  i  na której przyjęto 

uchwałę o zmianie budżetowej, zawarto umowy na zadanie nr 4 i 7 z datą 29.03.2021r.   

           W związku z powyższym w sprawozdaniu  z działalności  Burmistrza, które to  obejmowało 

okres od dnia 22.02.2021r. – do 19.03.2021r. ujęto tylko te zadania, które zakończyły się 

podpisaniem umów w powyższym okresie tj. do dnia 19.03.2021r.  

 

Jednocześnie informuje, że nie podjęto żadnych działań związanych z pozycjami zawartymi 

w budżecie na rok 2021  dotyczącymi wykonania: 

a) Projekt oświetlenia  w miejscowości Mosina, ul. Strzelecka 81 A,B,C ponieważ Gmina Mosina 

posiada projekt wraz z pozwoleniem na budowę tego oświetlenia; 

b) Projekt oświetlenia w miejscowości Pecna, ul. Makowa” ponieważ w części ulicy Makowej  

na działkach będących  własnością Gminy Mosina istnieje już oświetlenie drogowe. 

Natomiast pozostała część ulicy obejmuje działki  prywatne nie będące własnością Gminy 

Mosina oraz działki będące współwłasnością Gminy Mosina i osób prywatnych. 

 

2. Pytanie do sprawozdania Burmistrza – radny Łukasz Kasprowicz 

„(…) Ul. Piaskowa – chciałbym się zapytać o postęp prac i co dalej  

z tą inwestycją, bo mieszkańcy przysyłają zdjęcia, pytają co się tam dzieje i jak to wszystko wygląda. 

Ul. Piaskowa – oczywiście w Mosinie (zadeklarowano udzielenie odpowiedzi  

na piśmie) (…)”. 

 

Odpowiedź: 
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Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z podpisanymi umowami na odcinku od ul. Czereśniowej 

do ul. Łąkowej. Wykonana została nawierzchni jezdni, kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny 

oraz część nawierzchni chodnika. Przewidywany termin zakończenia prac to 5 maja 2021r. 

Przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na kolejny odcinek ul. Piaskowej (od ul. Łąkowej 

do Topolowej). 

 

3. Pytanie do sprawozdania Burmistrza – radny Ryszard Rybicki 

„Ja mam tylko króciutką informację panowie Burmistrzowie, żebyście się zainteresowali Parkiem 

„Strzelnica”, bo te ścieżki, które tam powstały, były ogrodzone siatką taką leśną, a te siatki leśne teraz 

leżą na ziemi, ludzie chodzą, pytają (?) i po prostu stwarza to niebezpieczeństwo, także prosiłbym 

o zainteresowanie się tutaj tymi wejściami do Parku „Strzelnica” 

 

Odpowiedź: 

Cały teren Parku Strzelnica został przekazany protokolarnie Wykonawcy przed rozpoczęciem prac 

budowlanych do czasu ich zakończenia. Zgodnie z umową oraz zapisami ustawy Prawo Budowlane 

kierownik budowy działający z ramienia Wykonawcy odpowiada za utrzymanie terenu budowy. Prace 

do dnia dzisiejszego nie zostały ukończone. Gmina Mosina wielokrotnie zwracała uwagę Wykonawcy 

na konieczność naprawy ogrodzenia tak, aby uniemożliwić poruszanie się po placu budowy osobom 

postronnym. Wykonawca za każdym razem odtwarzał ogrodzenie, które notorycznie jest 

dewastowane.  

Ze względu na technologię wykonywanych robót budowalnych wymagającą zachowania reżimu 

dodatnim temperatur przez całą dobę oraz panujące warunki pogodowe, termin zakończenia prac 

został przesunięty. 

 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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