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w Mosinie 

 
dotyczy: zapytania radnego Jana Marciniaka z dnia 22 lutego 2022 r. (nr sprawy 

BR.0003.617.2022) 

 Odpowiadając na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - pana Jana Marciniaka 

z dnia 22 lutego 2022 r. informuję, że w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 kwoty 

dotyczące dochodów dla zadań budowy ulic: Kazimierza Odnowiciela, Bolesława 

Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ulic Kopernika, Kasztanowej, Chopina (fragment) 

oraz ulic Różanej i Łąkowej w Pecnej a także ulicy Dembowskiego w Mosinie zostały zapisane 

zgodnie z wartościami wpisanymi we wnioskach o dofinansowanie przyjmując założenie 

wkładu własnego na poziomie 5 procent. Natomiast wydatki dla tych zadań rozpisane zostały 

z podziałem na dwa lata realizacji, ponieważ są to zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Mosina. 

Celem zmiany, która nastąpiła w uchwale w sprawie zmiany budżetu na rok 2022 

procedowanej w dniu 14 lutego 2022 r. w stosunku do zadania budowy ulic: Kazimierza 

Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego oraz ulic Kopernika, 

Kasztanowej, Chopina (fragment) było dostosowanie zapisów w załączniku inwestycyjnym tak, 

aby powstało jedno zadanie o nazwie zgodnej z Wstępną Promesą dotyczącą dofinansowania 

inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

tj. „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, 

(bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)". Dokonano 

również scalenia łącznych kosztów finansowych, planu na 2022 r. oraz źródeł finansowania, 

które zapisano jako sumę kwot z poszczególnych zadań. 

W przypadku zadań dotyczących ulic Różanej i Łąkowej w Pecnej a także ulicy 

Dembowskiego w Mosinie wartości zapisane w załączniku inwestycyjnym będą wymagać 

dokonywania zmian w trakcie roku budżetowego, dostosowując kwoty do wysokości 

przyznanych dofinansowań. 

W odniesieniu natomiast do różnic łącznych kosztów finansowych na w/w zadania 

a wartości wskazanych we wnioskach o dofinansowanie dla tych zadań, należy stwierdzić, 

że wynikają one z faktu iż łączne koszty finansowe obejmują również wydatki ponoszone 

na etapie wstępnym inwestycji takich jak opracowanie projektu, aktualizacja kosztorysu, 

itp. natomiast wartości wpisywane we wniosku to już kwoty szacunkowe realizacji samej 

inwestycji. 



Referat inwestycji i Rozwoju Gminy (Rl) zlecił aktualizację kosztorysów inwestorskich 
dla zadania „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza 
Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)". 
Szacowany koszt wykonania całego zadania wynosi: 8 340 818,58 zł netto / 10 259 206,85 zł 
brutto, z czego budowa: 
ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez 
nazwy wynosi 5 478 950,80 zł netto 

ul. Kasztanowej wynosi 838 410,56 zł netto 

ul. Kopernika wynosi 1 690 711,88 zł netto 

ul. Chopina (fragment) wynosi 332 745,34 zł netto. 
Kosztorys inwestorski jest datowany 8 marca 2022r. 1 został wykonany na podstawie 
opublikowanych cena !V kwartału 2021r. 
 
Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2022 został przygotowany zostały przyjęte następujące 
dokumenty: 

1. „Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, 
(bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.)" - 
wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład z 13.08.2021r. Promesa wstępna dla 
zamierzenia inwestycyjnego została wystawiona dla Gminy Mosina w dniu 
17.11.2021r. 

      W załączeniu przekazuję Promesę wstępną. 
2. „Budowa ul. Różanej i Łąkowej" - w załączeniu wniosek o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 
3. „Budowa ul. Dembowskiego" - w załączeniu wniosek o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg oraz lista podstawowa. 
 
 
Odpowiedź przygotowano na podstawie danych uzyskanych od p. Skarbnik Gm. Mosina 

i z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. RO - do wiadomości 
3. RK - do wiadomości 
4. Rl a/a 

 

Sprawę prowadzi: 
Joanna Pawlicka 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 618109 530 


