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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Mosinie w miejscu 

W nawiązaniu do interpelacji grupy 16 Radnych Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 

24 stycznia 2020r. (pismo BR.0003.250.2020) w sprawie zmian budżetowych w zakresie 

inwestycji w bazę oświatową i udzielonej odpowiedzi pismem o sygn. SG.0003.3.2020 

w dniu 17 lutego 2020r. przesuwającej termin jej przygotowania do 31 marca 2020r., 

Gmina Mosina informuje, co następuje: 

1. Na podstawie analizy finansowej zostały wprowadzone zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej obejmujące zadania inwestycyjne polegające 

na rozbudowie trzech obiektów oświatowych (Szkoła Podstawowa w Rogalinie, 

Szkoła Podstawowa w Krosinku, Szkoła Podstawowa w Rogalinie) w niżej 

wskazanych latach z uwzględnieniem następujących środków finansowych: 

 

2. Gmina Mosina podjęła działania mające na celu wyjaśnienie „braku spełnienia 

wymogów wynikających z przepisów prawa (...) i zagrożeniu bezpieczeństwa 

uczniów i nauczycieli" przebywających w Szkole Podstawowej w Rogalinku, 

które zostało podniesione w interpelacji grupy 16 Radnych. 

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2019r., poz. 1186) każdy obiekt budowlany powinien być w czasie jego 

użytkowania poddawany okresowym kontrolom polegającym na sprawdzeniu jego 

stanu technicznego. Kontroli podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe 

wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu, instalacje i urządzenia służąca ochronie środowiska oraz 

instalacje gazowe i przewody kominowe, a także instalacje elektryczne 

i piorunochronne. Do przeprowadzania kontroli wynikających z przywołanego 

artykułu ustawy Prawo Budowlane zobowiązani są właściciele bądź zarządcy 

Zadanie / Lata 2020 2021 2022 

Rozbudowa SP Rogalin o salę 

gimnastyczną 

4.000.000,00zł 3.000.000,00zł                            - 

Rozbudowa SP Rogalinek o część 

dydaktyczną z biblioteką 

500.000,00zł 3.000.000,00zł 3.500.000,00zł 

Rozbudowa SP Krosinko o salę 

gimnastyczną i część dydaktyczną 

150.000,00zł 3.000.000,00zł 4.000.000,00zł 

SUMA 4.650.000,00zł 9.000.000,00zł 7.500.000,00zł 
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obiektu. W przypadku Szkoły Podstawowej w Rogalinku jest to dyrektor obiektu 

szkolnego. 

Gmina Mosina wezwała dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinku 

do przekazania aktualnych protokołów z przeprowadzonych przeglądów 

okresowych obiektu szkolnego. W Protokole nr 66/19 z dnia 15.11.2019r. 

z przeglądu rocznego obiektu budowlanego wskazano ocenę ogólną całego obiektu 

budowlanego w zakresie stanu technicznego obiektu jako dobra, ocenę wartości 

użytkowej jako spełniająca swoja funkcję, zużycie obiektu jako bez uwag. 

Natomiast we wnioskach i zaleceniach potwierdzono, że obiekt jest sprawny 

technicznie i nadaje się do eksploatacji, a drobne usterki należy usunąć w ramach 

konserwacji, a pozostałe należy naprawić lub zaplanować i przeprowadzić remont. 

W Protokole nr 32/2019 z dnia 11.06.2019r. z okresowej kontroli przewodów 

kominiarskich potwierdzono drożność przewodów kominowych. 

W Protokołach z pomiarów elektrycznych z grudnia 2019r. wskazano jedynie 

zalecenia, nie ma zapisów stwierdzających wadliwość instalacji elektrycznej, 

zagrożenie bezpieczeństwa i życia użytkowników obiektu szkolnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma podstaw do stawiania tezy, że obiekt 

szkolny (Szkoła Podstawowa w Rogalinku) nie spełnia wymogów bezpieczeństwa 

osób z niego korzystających.  

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz wprowadzenie 

wytycznych ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19 , innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi innych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374), a także 

wdrożenia przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 

(Dz. U. z 2020r,, poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., 

a następnie ogłoszenie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. 

(Dz. U. z 2020r., poz. 491), na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

obowiązującego od dnia 20 marca 2020r. do odwołania, wykonanie zadań w terminie może 

być zagrożone. Tym samym Gmina Mosina dochowa wszelkiej staranności, 

aby zrealizować zadania ujęte w budżecie Gminy Mosina na rok 2020, jednak może to być 

ograniczone czasowo sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

       Z poważaniem 

Burmistrz 

(-) Przemysław Mieloch 

Załączniki: 

1. Protokół nr 66/19 z dnia 15.11.2019r. z przeglądu rocznego obiektu budowlanego – l egz. (kopia) 

2. Protokół nr 32/2019 z dnia 11.06.2019r. z okresowej kontroli przewodów kominiarskich – l egz. (kopia) 

3. Protokoły z pomiarów elektrycznych z grudnia 2019r. – l kpl (kopie) 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Sekretarz Gminy-do wiadomości 

3. Rl a/a 

Sprawę prowadzi: 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


