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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 
28.10.2021r., i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące 
wyjaśnienia: 

 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza - radna Ewelina Dudek 

„Drugie moje pytanie dotyczy, czy spotkania z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych 
i Nadleśnictwem Babki. Rozmawialiśmy na ostatniej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych 
i Promocji o problemach komunikacyjnych, także cieszę się, że tutaj w tym temacie coś się 
dzieje, coś drgnęło i chciałabym się zapytać, czego dotyczyło właśnie to spotkanie? Czy znamy 
termin już może rozpoczęcia tego przedsięwzięcia i jakie ewentualnie będzie wyglądał podział 
kosztów, czy my, jako Gmina, też będziemy w związku z tym ponosić koszty, czy weźmie 
to na siebie, ten cały ciężar, wezmą to Lasy Państwowe? (...)" 
 

Odpowiedź: 
W dniu 12 października 2021r. odbyło się spotkanie z Regionalną Dyrekcją Lasów 

Państwowych i Nadleśnictwem Babki, na którym omówiono problem komunikacyjny 

i konieczność zapewnienia możliwości bezpiecznego przejazdu rowerem lub przejścia pieszo 

pomiędzy miejscowościami Sasinowo oraz Wiórek. Obecnie nie ma możliwości 

przeprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2460P pod istniejącą linią 

elektroenergetyczną oraz brak miejsca na zlokalizowanie ścieżki w innym miejscu w obrębie 

pasa drogowego. Podczas rozmowy wstępnie ustalono możliwość współpracy przy realizacji 

budowy ścieżki turystyczno-edukacyjnej. Przed dalszym podjęciem działań konieczne jest 

spisanie porozumienia. Na podstawie wstępnych ustaleń Lasy Państwowe gotowe 

są do przeprowadzenia wycinki drzew w śladzie przebiegu ścieżki oraz użyczenia gruntu pod 

jej budowę. Obecnie trwa przygotowywanie projektu porozumienia trójstronnego pomiędzy 

Regionalna Dyrekcia Lasów Państwowych w Poznaniu. Nadleśnictwem Babki oraz Gminą 

Mosina, które po uzgodnieniu będzie mogło zostać zawarte. 

2. Pytania do sprawozdania Burmistrza - radny Jan Marciniak 

„Na str. 15 Polski Ład - uzyskanie dofinansowania dziesięć czterysta pięćdziesiąt 

na wymienione ulice: „osiedle królewskie", Kopernika, Kasztanowa, Chopina itd. Też 

chciałbym wiedzieć co dalej z tymi ulicami, kiedy państwo przewidujecie jakąś przystąpienie 

do realizacji tych zadań, jaki nasz wkład będzie itd.?" 



Odpowiedź: 
Możliwość przystąpienia do dalszych działań nastąpi po uzyskaniu promesy wstępnej. 
Wówczas Gmina będzie miała 6 miesięcy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji drogowych. 
Udział własny w realizacji inwestycji drogowych wynosi 5% wartości zadania. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Sekretarz Gminy - do wiadomości 
3. Rl a/a 

 

Sprawę prowadzi: 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy -tel. 61 8109 530 


