
Mosina, dnia 2 luty 2022 r. 

BR.0012.10.22.2022  

 
       Data przekazania: 02.02.2022 r. 
    
 
    
 
   
       Pan 
       Przemysław Mieloch 
       Burmistrz Gminy Mosina  
 
 

Uprzejmie informuję, że Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego  Rady Miejskiej 

w Mosinie na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie 

w dniu 1 lutego  br., przyjęła między innymi następujące wnioski: 

1. Komisja wnioskuje o wykreślenie z pozycji infrastruktura drogowa- mostu przęsłowego 

Bolesławiec. 

2. Komisja przyjęła wniosek w sprawie akceptacji propozycji Burmistrza Gminy Mosina 

odnośnie infrastruktury drogowej z uwzględnieniem przyjętego wniosku. 

3. Komisja wnioskuje o wykreślenie  z pozycji obiekty kubaturowe- Pływalnia. 

4. Komisja przyjęła wniosek w sprawie akceptacji propozycji Burmistrza Gminy Mosina 

odnośnie obiektów kubaturowych z uwzględnieniem przyjętego wniosku. 

5. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie budowy boiska 

wielofunkcyjnego w Daszewicach oraz budowy Skateparku w Mosinie. 

6. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie budowy wodociągu 

w ulicach przyległych do ulicy Łubinowej w Borkowicach. 

7. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie dokumentacji technicznej 

dla budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, 

Borkowice, Bolesławiec. 

8. Komisja wnioskuje o zgłoszenie do Polskiego Ładu w ramach obszarów po PGR ulicy 

Nowej w Rogalinie. 

9. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa 

"Czerwonki" waz z mostem na Kanale Mosińskim  i dalej w kierunku ul. Krasickiego. 



10. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinasowanie zadania: budowy sieci 

kanalizacyjnej dla: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa i Dymaczewa Starego, 

Dymaczewa Nowego, Bolesławca, Borkowic. 

11. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa 

ul. Krosińskiej i Jasnej Os. Nowe Krosno. 

12. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa ścieżki 

rowerowej Mosina - Żabinko i do granic gminy Mosina. 

13. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: budowa 

ul. Sienkiewicza w Mosinie. 

14. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie zadania: projekt, budowa 

boiska lekkoatletycznego przy SP nr 1 w Mosinie oraz projekt i budowę kortów 

tenisowych przy SP nr 1 w Mosinie jako całego kompleksu sportowego. 

15. Komisja wnioskuje o ujęcie we wniosku o dofinansowanie modernizacji centralnego 

ogrzewania w Szkole nr 2 w Mosinie. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuje, iż Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady 

Miejskiej w Mosinie na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej 

w Mosinie w dniu 1 lutego  br., nie podjęła wniosku w sprawie akceptacji propozycji Burmistrza 

Gminy Mosina dotyczącej zadań pozostałych (inne)- tabor niskoemisyjny. 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

(-) Dominik Michalak 

 


