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Pani 
Małgorzata Kaptur  

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Mosinie 

 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie pana Dominika 
Michalaka z 4 lutego 2021 r. dotyczące podpisanego listu intencyjnego z Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, które wpłynęło pismem BR.003.452.2021, w załączeniu przekazuję kopię Listu 
intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Gminą Mosina a Muzeum Narodowym 
w Poznaniu, podpisanego w Mosinie w dniu 3 lutego 2021 r. 

 
Odpowiadając na prośbę o wskazanie konkretnych działań, jakie Gmina Mosina będzie 

podejmować w ramach współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu z określeniem 
ram czasowych, finansowych oraz prawno-organizacyjnych wyjaśniam, że list intencyjny 
to forma pisemnej, wstępnej deklaracji o możliwych, wspólnych działaniach i nie wiąże 
formalno-prawnie stron. Celem listu intencyjnego z 3 lutego 2021 r. jest podtrzymanie 
dotychczasowej współpracy i zadeklarowanie obszarów, w których możliwe jest jej 
poszerzenie. Zgodnie z § 3 wyżej wymienionego listu intencyjnego, szczegółowe zasady 
współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na jego podstawie, zostaną uregulowane 
w odrębnych umowach pomiędzy stronami. Jednym z pierwszych działań w ramach 
porozumienia były ustalenia z dnia 12 lutego 2021 r. dotyczące organizacji parkingu przy 
ul. Poznańskiej w Rogalinie. 

 
Odpowiadając na kolejne pytania, w ramach deklaracji współpracy wyrażonej w liście 

intencyjnym z 3 lutego 2021 r., Muzeum Narodowe w Poznaniu podtrzymało chęć współpracy 

przy organizacji planowanego muzeum w budynku przy ul. Wawrzyniaka 1. Pierwszym 

przyczynkiem przyszłej współpracy w tym zakresie, była zgoda Dyrektora Muzeum 

Narodowego w Poznaniu na wyrażenie opinii eksperckiej o wstępnej koncepcji             

organizacyjno-programowej multimedialnego, narracyjnego muzeum w Mosinie, której 

egzemplarz został przekazany panu Dyrektorowi podczas spotkania w dniu 3 lutego 2021 r. 

 

Podpisanie listu intencyjnego deklarującego współpracę pomiędzy Gminą Mosina 
a Muzeum Narodowym w Poznaniu nastąpiło w zakresie zadań własnych określonych dla 
wójta/burmistrza/prezydenta miasta w ustawie o samorządzie gminnym. Ponadto o zamiarze 



podjęcia współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu poinformowałem Radę Miejską 
w Mosinie na sesji w dniu 20 sierpnia 2020 r. 

 
Dodatkowo, na prośbę Radnego Rady Miejskiej w Mosinie pana Dominika Michalaka 

przedstawioną za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w Mosinie, przekazuję 

w  załączeniu harmonogram działań związanych z organizacją multimedialnego, narracyjnego 

muzeum w Mosinie, ustalony na podstawie doświadczeń innych jednostek muzealnych. 

 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pan Dominik Michalak 

            Radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. ASa/a 


