
UCHWAŁA NR XXXI/258/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 13 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie kompleksowej kontroli umów 
zawartych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji projektu „Niskoemisyjne przedsięwzięcia 

w zakresie transportu zbiorowego” 

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz § 73 ust. 2 Uchwały Nr LXXIV/881/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 7710), zmienionej rozstrzygnięciem 
nadzorczym KN-I.4131.1.517.2018.17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Wielkopolskiego, poz. 8477), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie w terminie do dnia 31 października 2020 r. 
kontrolę umów zawartych przez Gminę Mosina w zakresie realizacji projektu „Niskoemisyjne 
przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego” - budowa stacji przesiadkowych w Mosinie, Drużynie 
i Pecnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

7 grudnia 2018 roku Gmina Mosina zawarła umowy z wykonawcami na realizację inwestycji polegającej
na budowie trzech węzłów przesiadkowych. W ramach tej inwestycji, Gmina Mosina ma zrealizować
budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy ul. Kolejowej w Mosinie, przy przystanku
kolejowym Drużyna Poznańska i przy przystanku kolejowym Iłowiec w Pecnej. W ramach węzłów mają
zostać wybudowane między innymi parkingi dla samochodów osobowych, miejsca parkingowe
dla rowerów, chodniki i ciągi piesze, system monitoringu, elementy małej architektury. W Mosinie ma
zostać dodatkowo wybudowana zatoka autobusowa.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.3.
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska; Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Umowa o dofinansowanie
nr RPWP.03.03.03-30-0015/17-00 została zawarta w dniu 29.12.2017 r.

Termin realizacji inwestycji został określony na listopad 2019 r. W związku z trudnościami w realizacji
inwestycji, termin był wielokrotnie przesuwany. W celu ustalenia stanu faktycznego uważa się za zasadne
dokonanie analizy zawartych aneksów z wykonawcami.
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