
 

 

                                                                                          Mosina, dnia 25 maja 2021 r. 

RZP.0003.5.2021    

Data wpływu: 25.05.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0004.73.2021 

 

       Szanowna Pani  

                                                                        Małgorzata Kaptur 

                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                       w Mosinie 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 

kwietnia 2021,  

 

Odpowiedź na pytanie Pana Radnego Romana Kolankiewicza - projekt dotyczący 

„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”, niniejszym projekt zakłada 

modernizację 18 placów zabaw na terenie Gminy Mosina - Borkowice, Czapury, Dymaczewo 

Nowe, Dymaczewo Stare, Krajkowo, Krosno, Mieczewo, Mosina ul. Nałkowskiej, Mosina ul. 

Nizinna, Mosina ul. Kalinowa, Mosina ul. Powstańców Wlkp., Mosina ul. Jeziorna,  Nowinki, 

Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Żabinko.  

Prace modernizacyjne polegać będą na dostawie i montażu zakupionych nowych sprzętów 

zabawowych, uprzątnięcie, plantowanie i uporządkowanie terenu wokół zamontowanych 

urządzeń, demontażu starych urządzeń zabawowych oraz ich wywozie. Realizacja zadania 

przewidziana jest na rok 2021. W odpowiedzi na pytanie, założenia inwestycji były 

konsultowane z Referatem Mienia Komunalnego, który prowadzi bieżącą konserwację 

i naprawy placów zabaw (cykliczne kontrole i przeglądy) i na tej podstawie zdecydowano, 

które place zabaw mają potrzebę wymiany sprzętów. W ramach projektu plac zabaw 

w Rogalinku zostanie zmodernizowany.  

Odpowiedź na zadane pytanie Pana Dominika Michalaka:  

1. Pytanie dot. Krosinka:  

Wnioski o dofinansowanie można składać do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w ramach 

naboru 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. W tym roku wnioski można było 



 

 

składać do 1 marca 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na wymianę okien w 

Krosinku, natomiast nie otrzymała dofinansowania (projekt nie znalazł się na liście projektów 

dofinansowanych). Na ten moment nie ma kolejnej daty ogłoszenia nowego naboru konkursu. 

2. Pytanie dot. spotkania z firmą SAN-PLUS  

Na spotkaniu z firmą SAN-PLUS została ustalona następująca koncepcja placu zabaw:  

Urządzenia: 

– Zestaw sprawnościowy Tor przeszkód (kod15.02.003.000) - 1 szt. – koncepcja nr 2 (bez 

linarium i zjeżdżalni), 

- Regulamin Placu Zabaw – 3 szt. (trzy wejścia na plac zabaw), 

- Zestaw sprawnościowy Ptasie drzewo (kod 15.01.003.000) – 1 szt. – koncepcja nr 1 (tylko 

ptasie gniazdo i zjeżdżalnia), 

- Plus elementy zabawowe dla dzieci poniżej 4 lat, 

- Nawierzchnia piasek pod całym placem zabaw. 

Usługa: 

- przygotowanie koncepcji placu zabaw, 

- pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej, 

- nadzór architekta nad przebiegiem realizacji, 

- nadzór kierownika robót, 

- założenie dziennika placu zabaw, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- serwis gwarancyjny 3 lata, 

- serwis pogwarancyjny (koszt roczny). 

Koncepcję wizualną załączamy do niniejszego pisma.  

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  

3. RZP a/a 

4. Sekretarz Gminy Monika Kujawska  

 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Suchocka tel. 61-1018-235, e-mail:katarzyna.suchocka@mosina.pl    


