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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

W nawiązaniu do zapytania Radnej - pani Jolanty Szymczak z dnia 25 czerwca 2020r. 

(pismo BR.0003.364.2020) w sprawie budowy ul. Matejki w Mosinie, Gmina Mosina odpowiada 

co następuje: 

Wskazane zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 i w planie 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020. 

Gmina Mosina będzie realizować zadania dotyczące budowy dróg w kolejności 

ich przyjęcia w budżecie, tj. Mosina, ul. Piaskowa (fragment od ul. Marcinkowskiego 

do ul. Czereśniowej), Mosina, ul. Łąkowa (etap II), a następnie Mosina, ul. Matejki fragment 

od ul. Wodnej do rozwidlenia na ul. Matejki). 

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 COVID-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 inwestycyjnych 

drogowych zostało wstrzymane w okresie od marca do czerwca 2020r., co było spowodowane 

koniecznością podjęcia działań wynikających z wytycznych Inspektora Sanitarnego. 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 

oraz zmianą możliwości finansowych Gminy Mosina. 
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