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BR.0003.678.2013

I Ui
w Moinie

Pani

Zof.,Singer

B rmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytania radnej Małgorzaty Kaptur

w sprawie budowy przy ul. Strzeleckiej Modelowej Biblioteki.

Do wiadomości:

Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie



Rada Miejska w Mosinie

Wpł.dnia...!1W...2Oi.3
ZAPYTANIE RA])NEGO Nr sprawy .(.4P)

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji na temat budowy przy ul. Strzeleckiej Modelowej

Biblioteki

Na stronie poznańskiego projektanta Hugona Kowalskiego http :1/www. ugo. com.pl/jest informacja

obudynku przy ulicy Strzeleckiej w Mosinie, w którym mieściłaby się biblioteka i basen.

Proszę o następujące informacje:

1. Czy gmina zamawiała i finansowała ten projekt? Jeśli tak to ile kosztował?

2. Czy taka inwestycja jest planowana, jeśli tak, to kiedy i gdzie miałaby powstać?
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Mosina, 4.10. 2013 r.



MODELOWA BIBLIOTEKA

TYFE PUBLIC
SIZE 850NC
LDCAT1On ModnA
S1ATUS PRGJECT
YEkR 2015

Pwiktem wyjscia dla atwozenia koncepcji achite Ktorrcznej nodelowej qmirne biblotek puhlicznea byM
badania wzewowadzone w 2010 mku przez Pracownie B.aoan Cz”ae;non.z”z Siblioteki Narooowei flis CBD

LtD 1” U „.z35t D I n e przeLzpłe „ iclJ I a: irtl k dal Zaczt—I 1 ię iicLzśtaa”urcJ I rz
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modelowy:h bibkotek publicznych W ank;etach erzeprowaoza.rych wsfód mieszkai4cćw gmin, k-wre
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u burl ri rb hliote I ra ni UCic Jr: r i I ti o M „i socja r p zrlnxoIa riuze ti pt

sarnoobsluoowe czy o::iekty reKreacyjne takie jak hale sporrowe czy basea D atego w swojej koncept ac:ym”r te
pczadane” przez rrtesz<ancoy: o:iekty zbbDoteka k:ćra zawsze jest podstawa, dc ktorejnaobudowywane są inne

funkcje Idiagraml. Projekt citlioteki um;ejscowony zostal W Mosinie, miescre W poude”oe poznańskim oddalor;m
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oril eo maiz ipcitku br IL pt ieaz” u „iruMc in1 ejflrodbKulir,rzulc
Dworcowej działa od porad 50 at cihioteka mieiska. „Nladze uyrazity jednak zainteresowanie projektem
n4 czr ie: s n t:Jii iuri 1 eun,i r Ifluntni „i ie Inniubba treni”itaz”trij
proiekt dwie dzialki zna)dujace sę na ai: Strzeleckiej. Dzialiti na tel arby Mealnie wprsu:a sic ir ideę projektu jest
to tak zwana utca wyrotowa znajduj rwa się praktycznie na granIcy Mosiny i wsi krosirey wokół ktorej juli:y: dc
2016 roku eiedkig władz mIasta i zaangażowanych oe”a”eloperów naę poursta: Uuz ocist:.jra ooeala domće;
Jednorodzinnych i szeregowy: i, zanireszkanych przez porad 35 tysiąca mieszkancow. Miasto jednak minio
napa/wu tak wieu no”rych rnbeszkancow nie ma w pranach stworzenia w Dych okolicach ż:dnycn ebiektow
UZ zn up 5 cznj dpeł I e ąierjdk to taiz ca ccl nLm ds n n”am spa0 c n ta roud
nędz pr\rwatne tecy sanoobslugoure typa LidI czy Eried;onka. Umieszczenie wtej przestrzeni malej bibliotekI
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