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Pani Małgorzata Kaptur 
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Miejskiej w Mosinie 

w miejscu 

  

  

W odpowiedzi na zapytanie radnego Andrzeja Raźnego z dnia 06.08.2021r BR.0003.545.2021 

w sprawie podania informacji, jakie wnioski dotyczące inwestycji w Gminie Mosina zostały złożone 

do pilotażowego programu Polski Ład, jaka została podana wartość zadań inwestycyjnych oraz jaki 

został zadeklarowany udział własny wnioskodawcy, Gmina Mosina informuje, iż do programu Polski 

Ład zostały złożone trzy wnioski o dofinansowanie. Pierwszy wniosek na zadanie z obszaru 

inwestycyjnego dotyczące infrastruktury drogowej, technicznej, kanalizacji deszczowej pn. „Budowa 

ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) 

oraz ulica Kopernika, Kasztanowa, ulica Chopina (fragment. Inwestycja obejmująca budowę jezdni 

wraz z chodnikami w ciągu ul. Bolesława Krzywoustego, ul. K. Wielkiego ul. Odnowiciela, budowa 

chodnika w ciągu bez nazwy. Budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego na tych 

4 ulicach. Budowa jezdni oraz uregulowanie odprowadzenia wód opadowych w ciągu ulic Kopernika, 

Chopina, Kasztanowej  w m. Mosina.  Przewidywana wartość inwestycji 11.000.000,00 złotych 

wnioskowana kwota 10.450.000,00 złotych, wkład własny 550.000,00 złotych co stanowi 5 % kosztów 

inwestycji. Drugi wniosek pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku (etap II sala gimnastyczna 

i kilka sal lekcyjnych) szansą na sportowy i zdrowy rozwój dzieci i młodzieży w Gminie Mosina. 

Przewidywana wartość inwestycji 7.000.000,00 złotych wnioskowana kwota  5.000.00,00 złotych, 

wkład własny 2.000.000,00 złotych co stanowi 28,57 % kosztów inwestycji. Trzeci wniosek  na zadanie 

z obszaru inwestycyjnego dotyczącego infrastruktury turystycznej oraz sportowej pn. „Budowa 

pływalni na terenie Gminy Mosina z możliwością rehabilitacji po COVID-19”. Przedmiotem inwestycji 

jest budowa pływalni na terenie Gminy Mosina. Przewidywana wartość inwestycji  33. 300.000,00 

złotych wnioskowana kwota 29.970.000,00 złotych, wkład własny 3.330.000,00 złotych co stanowi 10%  

kosztów inwestycji. 
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