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Pani  
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Rady Miejskiej Pani Małgorzaty Kaptur z dnia 19 marca 
2021 r. (przekazaną pismem nr BR.0003.500.2021 z dnia 22 marca 2021r.) w sprawie działania 
Komisji Mieszkaniowej w latach 2019-2021 oraz remontu lokalu w Pecnej, Burmistrz Gminy Mosina 
przekazuje poniżej informacje.  

1. Z uwagi na liczne zmiany kadrowe skład Komisji Mieszkaniowej ustalony Zarządzeniem  
nr 17/2002 z dnia 10 lutego 2020r. będzie zmieniany. W najbliższych dniach zostanie 
opublikowane stosowne zarządzenie w tej sprawie. 

2. W latach 2019-2021 odbyły się łącznie 4 posiedzenia Komisji Mieszkaniowej i przyznano 
łącznie 21 mieszkań. Chronologicznie posiedzenia przedstawiają się następująco: 16 lipca 
2019r. – 6 przyznanych mieszkań, 14 luty 2020r. – 8 przyznanych mieszkań,  
4 czerwca 2020r. – 5 przyznanych mieszkań, 9 lipca 2020r. – 2 przyznane mieszkania. 

3. Na dzień 30 marca 2021r. złożonych zostało 72 wnioski o przydział lokalu socjalnego -
komunalnego. 

4. Łączna liczba mieszkań włączonych do gminnego zasobu mieszkaniowego wynosi 171. 
5. W związku z wypowiedzeniem umowy najmu lokalu użytkowego w Pecnej przy ulicy 

Głównej 18 przez dotychczasowego najemcę (lokal został zdany Gminie 3 lipca 2020r.), 
rozważane jest wydzielenie lokali mieszkalnych z dostępnej powierzchni budynku. 
Wymaga to zmiany przeznaczenia użytkowania pomieszczeń oraz sporządzenie projektu 
przebudowy i modyfikacji budynku. Z uwagi na trwającą analizę możliwości 
przeprowadzenia takiej modyfikacji trudno w tej chwili określić horyzont czasowy  
i wskazać nawet przybliżony termin przekazania lokali do użytkowania. 

6. Mieszkanka lokalu przy ulicy Pożegowskiej 3/2A w Mosinie została poinformowana 
pismem z dnia 18 marca 2021r. o możliwości uzyskania dopłaty do rachunku za energię 
elektryczną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. Na posiedzeniu Komisji Oświaty, 
Spraw Społecznych i Promocji w dniu 17 lutego 2021r., na którym poruszana była 
przedmiotowa kwestia, przedstawiciel ośrodka zadeklarował pomoc w tym zakresie. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 
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