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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

W odpowiedzi na interpelację Radnej Rady Miejskiej w Mosinie – Pani Eweliny Dudek z dnia 

28 września 2021 r. (przekazaną pismem nr BR.0003.564.2021 w dniu 28 września 2021 r.) w sprawie 

komunikacji autobusowej linii 698 i 699, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż każda zmiana 

rozkładu jazdy linii komunikacyjnej 699 na trasie Mosina- Puszczykowo – Rogalinek – Sasinowo – 

Wiórek – Świątniki – Radzewice – Mieczewo – Kórnik, jest związana z uzyskaniem nowego zezwolenia 

z Powiatu Poznańskiego. Rozkłady jazdy dla gminnych linii komunikacyjnych są zmieniane 

i dostosowywane przede wszystkim do obowiązującego rozkładu jazdy pociągów. Rozkład jazdy 

przedmiotowej linii jest również skorelowany z planem lekcji LO w Puszczykowie oraz komunikacją 

miejską w Kórniku. Procedura uzyskania nowego zezwolenia jest długotrwała i często podczas jej 

trwania następuje kolejna zmiana rozkładu jazdy pociągu.  

Dodatkowe kursy wiążą się z większymi kosztami funkcjonowania linii autobusowych nr 698 

i 699. Aktualnie budżet Gminy Mosina na rok 2021 r. nie ma wolnych środków, które mogłyby 

zapewnić pokrycie ww. wydatków.  

Referat Mienia Komunalnego przeprowadził rozmowy z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych w Mosinie, które świadczy usługi w zakresie zbiorowego transportu publicznego 

na terenie gminy Mosina, z których wynika, iż na ww. linii nie zdarzają się sytuacje, w których nie 

byłoby miejsca dla oczekujących pasażerów na przystankach autobusowych. Jednocześnie 

informujemy, że Gmina Mosina przygotowuje się do połączenia linii szkolnych z liniami regularnymi, 

co w konsekwencji umożliwi zwiększenie liczby połączeń oraz zasięg komunikacji zbiorowej.  

Mając na uwadze powyższe Gmina Mosina uwzględni Pani sugestie w następnym roku 

budżetowym.  

  

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
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