
 

 

 

               Mosina, 8 lutego 2021 r.  
 

OŚ.0003.2.2021.MD  

Data wpływu: 12.02.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.450.2021 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Mosinie  

/w miejscu/   

Odpowiadając na zapytanie, Radnej Rady Miejskiej w Mosinie, Pani Jolanty Szymczak 

z dnia 29 stycznia 2021 r., znak: BR.0003.450.2021, w sprawie utrzymania zbiornika na wody 

opadowe zlokalizowanego przy ul. Wodnej w Mosinie Burmistrz Gminy Mosina, stwierdza 

co następuje: 

1. w 2019 r. Gmina Mosina planowała wykonanie zadań w zakresie zieleni 

dotyczących m.in. wykoszenia traw i  pielęgnacji drzew, jednakże ze względu 

na ilość zadań i obciążenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie nie 

udało się zrealizować zaplanowanego zakresu prac, 

2. w 2020 r. Gmina Mosina planowała wykonanie zadań w zakresie zieleni 

dotyczących m.in. wykoszenia traw i  pielęgnacji drzew jednakże ze względu 

na ograniczone środki finansowych w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 

zadanie to nie mogło zostać zrealizowane. 

3. W bieżącym roku budżetowym Gmina Mosina zaplanowała do wykonania 

zadania w zakresie zieleni dotyczące m.in. wykoszenia traw i  pielęgnacji drzew. 

Ze względu na ograniczone środki finansowe przewidziane na realizację 

przedmiotowych zadań w roku 2021 Gmina Mosina zmuszona jest 

do ograniczenia koszenia i pielęgnacji tylko i wyłącznie do miejsc stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, a więc do miejsc o dużym 

natężeniu ruchu takich jak skrzyżowania, gdzie roślinność zasłania widoczność 

dróg sąsiednich oraz utrudnia włączenie się do ruchu. W związku z powyższym, 

Burmistrz Gminy Mosina nie jest w stanie określić czy przedmiotowe zadanie 

zostanie zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. 



 

Niezależnie od powyższego wskazać należy, iż w miarę dostępności środków 

finansowych Gmina Mosina będzie starała się wykonać zaplanowane prace na terenie 

zbiornika na wody opadowe, zlokalizowanego przy ul. Wodnej w Mosinie. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują; 

1. Adresat, 

2. Pani Jolanta Szymczak, Radna Rady Miejskiej w Mosinie, /w miejscu/, 

3. Sekretarz Gminy, 

4. a/a. 

 
Sprawę prowadzi: 

Michał Dudziak 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Tel. 61-1018-246, pok. 12 


