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Data wpływu: 18.10.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0004.129.2021, BR.0004.143.2021 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

 Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 14.09.2021r. 

i 06.10.2021r., i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące 

wyjaśnienia: 

 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Michał Kleiber (06.10.2021) 

„jak się ma sprawa zadania, które jest w załączniku budżetu, inwestycji konkretnie – drogi, która 

miała połączyć ul. Krasickiego przez osiedle królewskie do ul. Polnej?” 

 

Odpowiedź: 

Gmina Mosina uzyskała pozwolenia na budowę dla: 

- Budowy ciągu pieszego wraz z odwodnieniem, łączącego ul. Mieszka I w Mosinie z ul. Polną 

w Krośnie - decyzja nr 1866/21 z dnia 06.04.2021r. 

- Budowa ul. Mieszka I wraz z budową odwodnienia i kanału technologicznego - decyzja nr 3755/21 

z dnia 06.07.2021r. 

 

2. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Jan Marciniak (14.09.2021) 

„Str. 3 związana z zamówieniami publicznymi, ul. Piaskowa w Mosinie, III etap. Chciałbym się 

dowiedzieć, bo to jest etap od ul. Łąkowej do ul. Topolowej - kto realizuje po przetargu to zadanie 

i plus-minus za jaką kwotę” 

 

Odpowiedź: 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono 

i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą Zakład Robót Drogowych Marek 

Dachtera, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo. Wartość zadania zgodnie 

z przedłożoną ofertą wynosi 348.481,83zł 

 

3. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radna Elżbieta Jarecka (14.09.2021) 

„budowa ścieżki rowerowej w Daszewicach - w trakcie realizacji. W moim rozumieniu na to, co widzę, 

co się dzieje, to chyba lepiej byłoby napisać: zawieszona i podać powód. W tym momencie 

chciałabym się dowiedzieć dlaczego to tak długo trwa. My kiedyś usłyszeliśmy już, a pytał o to mój 

kolega i jednocześnie radny i sołtys: pan Adam, to usłyszeliśmy, że te słupy maję być pod koniec 

czerwca, a my już, można powiedzieć, że połowę września i tam na razie się nic nie dzieje. Kiedy 

z powrotem wróci ktokolwiek i będzie kontynuował tę inwestycję?” 

 

Odpowiedź: 

Pod koniec lipca podpisana została umowa na przebudowę sieci elektrycznej z ENEA Operator S.A. 

Planowane zakończenie prac na przełomie listopada/grudnia 2021r. 
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4. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radna Elżbieta Jarecka (14.09.2021) 

„to jest bodajże ze ścieżkami rowerowymi: analiza ścieżek rowerowych wraz z wykonaniem koncepcji 

ich rozwoju - w trakcie realizacji. Te ścieżki rowerowe to też już jest temat, który jest dość, jest nie 

dość, ale w moim rozumieniu jest bardzo długo już omawiany. Czy można byłoby nam przybliżyć, na 

jakim to już jest w tej chwili etapie, bo było to spotkanie, była prezentacja firmy, która gdzieś się 

miała tym zająć, była piękna prezentacja naszego kolegi pana Macieja (...) i gdzieś innych informacji, 

przynajmniej ja nie mam” 

 

Odpowiedź: 

W bieżącym roku zlecono wykonanie analizy obecnego układu sieci ścieżek rowerowych wraz 

z przygotowaniem koncepcji ich rozwoju oraz opracowanie tematycznego operatu i aktualizacji mapy 

ścieżek i szlaków rowerowych w formie elektronicznej. We wrześniu Wykonawca przedłożył wstępne 

plany rozwoju ścieżek, których przebieg omówiono na spotkaniu roboczym. Ze względu na zakres 

Wykonawca wstępnie określił, iż w drugiej połowie października będzie w stanie zakończyć prace 

na koncepcją rozwój ścieżek, która zostanie poddana pod konsultację. 

 

5. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radna Jolanta Szymczak (14.09.2021) 

„Z niepokojem obserwuję zamówienia publiczne, (...) kiedy będziemy projektować rondo u zbiegu 

ulic Mocka? Mam pytanie: kiedy się to zadzieje? Czas ucieka i tyle” 

 

Odpowiedź: 

Obecnie trwa analiza możliwości wykorzystania przez Gminę Mosina decyzji środowiskowej, jaką 

uzyskał Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na wykonanie przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 431. W w/w decyzji na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 431 i 430 przewidziane 

zostało rondo. W tym temacie odbyły się spotkania z projektantem, Urzędem Wojewódzkim oraz 

Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, na których omawiano konieczny zakres opracowania. 

Zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zabezpieczenie środków na kolejny rok 

budżetowy. Na najbliższej sesji planowane jest przedstawienie Radzie Gminy Mosina projektu zmiany 

uchwały podjętej 26 listopada 2020r. 

 

6. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radna Elżbieta Jarecka (14.09.2021) 

„na jakim etapie jest proces rozmów w sprawie kanalizacji sanitarnej ul. Leśnej w Daszewicach 

i powiązany tam z możliwością zrobienia również deszczówki i remontu chodnika” 

 

Odpowiedź: 

Gmina Mosina zaktualizowała kosztorysy inwestorskie na całość zamierzenia dla zadania „Budowa 

kanalizacji deszczowej w ulicach Leśna i Poznańska w miejscowości Daszewice wraz z odtworzeniem 

nawierzchni” z podziałem na następujące etapy realizacyjne: 

Etapy Zakres Koszt netto Koszt brutto 

I 
droga gminna - ul. Poznańska 
od 0+000,00 do + 760,00 

3 084 476,22 3 793 905,75 

II 
droga powiatowa - ul. Leśna 
od 0+000,00 do + 359,03 

1 828 864,47 2 249 503,30 

III 
droga powiatowa - ul. Poznańska 
od 0+359,63 do 1+763,55 

5 661 049,23 6 963 090,55 

  SUMA etapów I+II+III 10 574 389,92 13 006 499,60 
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Wraz z przekazaniem kosztorysów do ZDP Poznań. Trwa ustalanie dalszych kroków i terminu 

wspólnego spotkania (Gmina - Aquanet - Powiat Poznański i ZDP Poznań) w celu omówienia 

problematyki. 

 

7. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Roman Kolankiewicz (14.09.2021) 

„na jakim etapie jest ten wspólny projekt ciągu pieszo-rowerowego, który opracowujemy 

w Radzewicach, na styku gminy Kórnik i Radzewic?” 

 

Odpowiedź: 

Powiat Poznański zwrócił się do Gminy z pismem (sygn. WD.7126.108.2017.PJ z dnia 8 września 

2021r.) o braku możliwości wykorzystania udzielonej przez Gminę dotacji w wysokości 40.000,00zł na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P 

Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo” i prośbą 

o zabezpieczenie środków w kwocie 40 000,00zł na rok 2022 wraz z podjęciem stosownej uchwały 

przez Radę Miejską w Mosinie.  Z informacji z ZDP Poznań wynika, że stan zaawansowania 

opracowania dokumentacji projektowej powinien zakończyć się uzyskaniem stosownej decyzji 

pozwolenie na budowę w roku 2022 wraz z rozliczeniem pomocy finansowej z Gminy Mosina. 

 

8. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Adam Monikowski (14.09.2021) 

„na jakim etapie jest przygotowanie projektu utwardzenia ul. Piotrowskiej i Żwirowej, czy został 

on już zlecony do realizacji?” 

 

Odpowiedź: 

Trwa przygotowania do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Planowane rozesłanie 

zapytań ofertowy do połowy października br. 

 

 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

3. RI a/a 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


