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Data przekazania: 26.10.2020 r. 

       Pan 
       Przemysław Mieloch  
       Burmistrz Gminy Mosina  
   

Uprzejmie informuję, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej 
w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu 21 października 2020 r., przyjęła między innymi 
następujący wniosek:  
Komisja wnioskuje o przedstawienie koncepcji etapów budowy nowego budynku Przedszkola 
nr 3 Integracyjnego w Mosinie wraz z przedstawieniem zabezpieczenia miejsca dla dzieci  
z tego przedszkola na czas budowy. 
Jednocześnie na tym samym posiedzeniu zostały zgłoszone następujące sprawy wymagające 
udzielenia odpowiedzi: 

1) radny Roman Kolankiewicz zgłosił propozycję wyposażenia świetlic wiejskich 
znajdujących się na terenie gminy Mosina w jedno stanowisko komputerowe w celu 
przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku na terenie gminy 
Mosina; 

2) Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła swoje 
stanowisko w sprawie braku Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy 
Mosina, który obowiązywałby w latach 2014-2020 i niewykonywania przez Burmistrza 
Gminy Mosina ustawowego obowiązku przedstawiania co 2 lata Radzie Miejskiej  
w Mosinie sprawozdania z realizacji takiego programu, zwracając przy tym uwagę,  
że ocena realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 
2011-2014, zawarta w obecnie przedstawianym programie, nie jest sprawozdaniem. 
Stwierdziła też, że w tej ocenie 2 punkty zawierają stwierdzenia nieprawdziwe: 
uporządkowanie cmentarza ewangelickiego w Mosinie i cmentarza żydowskiego  
w Mosinie nie odbyło się w latach 2011-2014. Brakuje jej w tej ocenie: podania składu, 
w jakim funkcjonował zespół, który był odpowiedzialny za realizację gminnego 
programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2011-2014; stwierdzenia,  
że nie udało się: dokonać weryfikacji gminnej ewidencji zabytków, sporządzić gminnej 
ewidencji zabytków małej architektury i sporządzić mapy dziedzictwa kulturowego; 
przedstawienia liczby poinformowanych właścicieli obiektów zabytkowych  
o możliwościach pozyskania środków finansowych i liczby tych właścicieli, którzy 
uzyskali to dofinansowanie; informacji o przeprowadzonych remontach obiektów 
zabytkowych; informacji o interwencjach władz Gminy przy rażących naruszeniach 
prawa budowlanego w przypadku obiektów zabytkowych. Stwierdziła przy tym,  
że w zasadzie to, co zostało zaproponowane w Gminnym Programie Opieki  
nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020-2023, to przepisanie tego, co było i nie 
zostało zrealizowane w latach 2011-2014. Oświadczyła też, że będzie nadal oczekiwała  
od Burmistrza Gminy Mosina sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki  
nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2011-2014. 
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