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Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie

Rada Miejska w Mosinie Waldemar Waligórski
Wpł. dnia 4 r. w miejscu
Nr sprawy .iZ c:LoĄ3

Odpowiadając na zapytanie radnego nr BR.0003.720.2013 z dnia 20 grudnia
2013 roku w sprawie budynku po szkole prywatnej mieszczącego się przy
ul. Wawrzyniaka 1 w Mosinie, informuję:

1. propozycje na zagospodarowanie obiektu byty różne, wszystkie jednak
zakładały wykorzystanie budynku w taki sposób, aby służył on mieszkańcom
i wizytatorom naszej gminy tym samym by pozostał własnością Gminy
Mosina. Najczęściej pojawiał się pomysł stworzenia hotelu, hostelu, lub
pokoi gościnnych z restauracją, kawiarnią, winiarnią (ze względu na
wspaniałą lokalizację w samym sercu miasta). Kolejne propozycje to punkt
informacji turystycznej z wypożyczalnią rowerów, schronisko PTTK, Gminne
Centrum Informacji oraz muzeum regionalne. Często pojawiała się
propozycja utworzenia Centrum Sztuki, w którym odbywać by się miały
warsztaty artystyczne, oraz byłaby możliwość korzystania z pracowni
filmowo-fotograficznej, a nawet utworzenie średniej Lub wyższej szkoły
artystycznej. Wiele osób wspominaŁo także o potrzebie utworzenia domu
dziennej opieki nad osobami starszymi, domu pomocy społecznej, czy też
Gminnego Centrum Rehabilitacji Leczniczej, których jak uważają brakuje
w okolicy. Pojawiały się głosy mieszkańców, którzy wspominali o tym, że
warto byłoby przywrócić jedną z dawnych funkcji budynku jaką była
mosińska porodówka poszerzona o stworzenie żłobka i przedszkola.
Mieszkańcy zaproponowali również rozbudowę obiektu i utworzenie nowej
siedziby Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego
wraz z salą ślubów.

Wyniki ankiet: „Nowe życie Kogucika” - jaka będzie przyszłość budynku?”

LiczbaPropozycja ankietowanych głosów
Informacja turystyczna 14
Gminne Centrum Informacji 9
Muzeum regionalne 7



r

Motel 7
Hotel 5
Hotel i restauracja 5
Dom dziennej opieki nad osobami starszymi 4
Kawiarnia 4
Dom kultury 4
Urząd stanu cywilnego oraz sala ślubów 4
Biblioteka z kawiarnią Literacką 4
Przedszkole 4
Centrum konferencyjne 3
Hostel. z restauracją kawiarnią w winiarnią 3
Schronisko PTTK 3
Hostel 2
Restauracja z tarasem 1
Urząd Miejski 1
Żłobek 1
Centrum Sztuki 1
Centrum warsztatów artystycznych 1
Porodówka 1
Mosińska Wyższa Szkota Plastyczna 1
Pokoje gościnne 1
Pracownie filmowo-fotograficzne 1
Gminne Centrum Rehabilitacji Leczniczej 1
Restauracja 1
Klub Młodzieżowy 1
oddział Urzędu Miejskiego 1
Dom pomocy społecznej 1
Straż Miejska 1
Mieszkania 1
Biuro rady 1
Wypożyczalnia rowerów 1

2. Od 16-22 września budynek zwiedziło 110 osób. Ankietę wypełniły 53 osoby.

3. Przyszłe przeznaczenie całego obiektu lub poszczególnych pomieszczeń (np.
w podziale na piętra) będzie można określić po analizie opinii technicznej
i oszacowaniu zakresu i wielkości kosztów remontu.

Otrzymują:
BR w miejscu dot. BR.0003.720.2013
Pan Jacek Szeszuła - radny Rady Miejskiej w Mosinie
PK - a/a
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