
 

 

   Mosina, 26 listopada 2020 r. 

 

Numer sprawy: SG.0003.30.2020 

      

Data wpływu: 26.11.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0003.430.2020 

 

  

        Szanowna Pani 

        Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Mosinie 

 

 

 

Dotyczy: Zapytania Nr BR.0003.430.2020 z 13 listopada 2020 r. złożonego przez radnego Rady Miejskiej 

w Mosinie, pana Arkadiusza Cebulskiego. 

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące dotychczasowych działań prezesa i zarządu spółki „Park 

Strzelnica”, informuję, że: 

1. Zarząd pozostaje w stałych relacjach z radą nadzorczą i wspólnikiem, na bieżąco 

konsultując, opiniując i sprawozdając najistotniejsze podejmowane przez zarząd 

decyzje i czynności. Spotkania zarządu z radą nadzorczą bądź wspólnikiem, następują 

średnio raz na tydzień. 

2. W czasie trwania obecnej kadencji zarządu (tj. od 1 czerwca 2020 r.), zarząd 

podejmował przede wszystkim działania organizacyjne, porządkowe i planistyczne.  

I tak m. in.: 

a) zgłoszono spółkę do organów podatkowych, 

b) zawarto umowy na obsługę rachunkową, prawną, informatyczną, 

c) zakupiono domenę internetową wraz ze skrzynką email, 

d) zmieniono siedzibę spółki na ul. Konopnickiej 31/13, 62-050 Mosina i wyposażono 

lokal w niezbędne wyposażenie, wyremontowano, zakupiono meble, 

e) wdrożono przepisy RODO, 

f) przyjęto regulamin organizacyjny spółki, 

g) przyjęto regulamin dot. udzielania bagatelnych zamówień publicznych, tj. poniżej 

progu 30.000,00 €, 

h) zarząd zapoznał się i przeanalizował projekt techniczny pływalni, przedmiary  

i kosztorysy robót.  

 



Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości finansowania budowy basenu, informuję, że: 

1. Zarząd poszukuje sposobów na finansowanie inwestycji, ponieważ poza środkami 

wpłaconymi na kapitał zakładowy, spółka nie posiada środków inwestycyjnych, jak 

również rzeczy (nieruchomości), które mogłyby służyć jako zabezpieczenie 

kredytodawców. Nadto Spółka istnieje zbyt krótko (mniej niż 1 rok od rejestracji),  

 by móc być partnerem w rozmowach z bankami. 

2. Prowadzone są również rozmowy w zakresie finansowania inwestycji przez Gminę 

Mosina w ramach dotacji ze Skarbu Państwa. Z uwagi na pandemię, do dnia 

dzisiejszego, wnioski Gminy Mosina w tym zakresie nie zostały rozpatrzone. 

3. Jak wskazano wyżej Spółka nie ma możliwości pozyskania środków zewnętrznych,  

a aktywność zarządu uwarunkowana jest możliwością pozyskania finansowania  

na realizacji inwestycji. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące postępu prac nad kosztorysami, informuję, że: 

1. Wszystkie kosztorysy podstawowe, jak i branżowe zostały przeliczone na ceny  

z III kwartału bieżącego roku. 

2. Wartość brutto zadania, po przeliczeniu wynosi 24,5 mln zł, a wartości brutto z 2018 

roku wynosiły 19,3 mln zł. 

 

Odpowiadając na pytanie dotyczące terminu ogłoszenia przetargu, informuję, że ustalenie kto 

finansuje inwestycję i na jakich zasadach, jest obecnie działaniem priorytetowym zarządu, ponieważ 

wpływa to na możliwość wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a w konsekwencji 

określenie osoby Zamawiającego. Innymi słowy, dopóty nie zostanie rozwiązana kwestia finansowania 

inwestycji, dopóty spółka nie może wszczynać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 
 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pan Arkadiusz Cebulski radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. a/a 

 
Sprawę prowadzi: 

Monika Kujawska, Sekretarz Gminy, tel. 61 8109-554 

 

 


