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Dominik Michalak 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

w Mosinie 

 

 

 Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 

27.01.2022r., i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące 

wyjaśnienia: 

 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radna Wiesława Mania 

„punkt 10, w skateparku potrzeba było uzupełnienie dokumentacji. Czy uzupełnienie 

dokumentów opóźni wydanie pozwolenia na budowę i kiedy jest planowane uzyskanie 

pozwolenia na budowę” 

 

Odpowiedź: 

Postanowienie Starostwa Powiatowego wzywającego biuro projektowe do usunięcia 

nieprawidłowości, opóźni wydanie pozwolenia na budowę. 

Szacowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to marzec 2022r. 

 

2. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Waldemar Wiązek 

„mam pytanie, tu mi uciekło jedno pytanie, chciałbym się dowiedzieć o jakiej mocy została 

zainstalowana fotowoltaika na poszczególnych świetlicach i jaki był jednostkowy koszt każdej 

z tych instalacji, ale to nie na piśmie, wystarczy powiedzieć w przybliżeniu” 

 

Odpowiedź: 

Gmina nie zrealizowała montażu instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich. Gmina 

ma opracowaną dokumentację techniczną konieczną do przygotowania postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Moc instalacji fotowoltaicznych podanych w kWp (kilowatopiki) wynosi: 

- dla Świetlicy Wiejskiej w Borkowicach - 18,0kWp - koszt netto 102.831,58 zł netto* 

- dla Świetlicy Wiejskiej w Mieczewie - 9,9kWp - koszt netto 61.986,58 zł netto* 

- dla Świetlicy Wiejskiej w Żabinku - 14,4 kWp - koszt netto 85.049,66 zł netto* 

 

*koszt netto podany na podstawie kosztorysu inwestorskiego 
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3. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Dominik Michalak 

„budynki, budowle, pkt 10, skatepark – problem czego dotyczy: to powielenie zapytania 

radnej Wiesławy Mani, czy tam kwestia światłowodu została rozwiązana i jak została 

rozwiązana. Rozumiem, że nie ma Pana Tomasza Łukowiaka, Pan odpowie na piśmie, ale 

bardzo proszę o uwzględnienie kwestii związanych z przeniesieniem światłowodu. 

Przypomnę, że ten światłowód idzie przez środek działki budowlanej, która należy do nas i 

czy za to przełożenie będzie odpowiedzialny podmiot, który zarządza tą siecią. To jest główna 

nitka światłowodu Poznań-Wrocław” 

 

Odpowiedź: 

W dniu 25 stycznia 2022r. projektantom działającym na zlecenie Gminy Mosina 

opracowującym projekt Skateparku udało się uzyskać od operatora brakujące informacje 

niezbędne do opracowania projektu przełożenia kabli. Trwa analiza uzyskanych warunków 

pod kątem ponoszenia kosztów przebudowy światłowodu tak, aby zminimalizować 

ponoszenie kosztów przez Gminę Mosina (odpowiedź przygotowana na podstawie wyjaśnień 

złożonych przez projektanta). 

 

 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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