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       Szanowna Pani  

                                                                        Małgorzata Kaptur 

                                                                          Przewodnicząca Rady Miejskiej  

                                                                       w Mosinie 

 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 

marca 2021,  

 

Odpowiedź na pytanie Pana Radnego Romana Kolankiewicza - projekt dotyczący 

„„Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina”, niniejszym projekt zakłada 

modernizację 18 placów zabaw na terenie Gminy Mosina - Borkowice, Czapury, Dymaczewo 

Nowe, Dymaczewo Stare, Krajkowo, Krosno, Mieczewo, Mosina ul. Nałkowskiej, Mosina ul. 

Nizinna, Mosina ul. Kalinowa, Mosina ul. Powstańców Wlkp., Mosina ul. Jeziorna,  Nowinki, 

Radzewice, Rogalin, Rogalinek, Sasinowo, Żabinko.  

Prace modernizacyjne polegać będą na dostawie i montażu zakupionych nowych sprzętów 

zabawowych, uprzątnięcie, plantowanie i uporządkowanie terenu wokół zamontowanych 

urządzeń, demontażu starych urządzeń zabawowych oraz ich wywozie. Obecnie Referat 

Mienia Komunalnego przygotowuje dokumentację w celu ogłoszenia przetargu. Realizacja 

zadania przewidziana jest na rok 2021.  

Odpowiedź na zadane pytanie Pani Radnej Wiesławy Mani – Projekt „Rozbudowa systemu 

teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Mosinie poprzez wyposażenie nowej siedziby” nie 

przewiduje rozbudowy systemu monitoringu. Główne zadania w projekcie to wyposażenie 

serwerowni w drugiej siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie na ul. Dworcowej. Celem 

projektu jest stworzenie nowego systemu teleinformacyjnego działającego na potrzeby 

wewnętrzne (pracownicy oraz interesanci) oraz na zewnątrz (w bliskiej odległości). Potrzebą 



 

 

projektu jest stworzenie redundantnego systemu teleinformatycznego dla nowego miejsca 

pracy pracowników (urzędników) oraz dla interesantów wraz z umożliwieniem dostępu 

do sieci bezprzewodowej w obu budynkach UM w Mosinie. Celem jest wyeliminowanie lub 

ograniczenie zdiagnozowanych problemów w zakresie niedostatecznie rozwiniętego systemu 

świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych 

wynosi 1 300 000,00 z czego  wnioskowana kwota dofinansowania to  1 105 000,00 zł 

co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.  

Spotkanie w sprawie zagospodarowania terenu w „Ptasim Parku” – obecnie trwają 

przygotowania projektu placu zabaw w ramach możliwości złożenia wniosku 

o dofinansowanie przez Stowarzyszeniem Lider Zielonej Wielkopolski. Gmina Mosina 

w ramach projektu występuje jako partner wraz z 9 innymi gminami. W ramach założeń 

projektowych jest możliwość budowy placu zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym. 

Został wytypowany teren w Ptasim Parku, który wpisuje się w założenia projektu 

o dofinansowanie przez Beneficjenta Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski. Obecny etap 

działań ma charakter przygotowawczy, założenie zakresu prac oraz wstępnych projektów 

zgodnych z założeniami Beneficjenta.  

 

 

 

 

 Z poważaniem  

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  

3. RZP a/a 

4. Sekretarz Gminy Monika Kujawska  

 

Sprawę prowadzi: 

Katarzyna Suchocka tel. 61-1018-235, e-mail:katarzyna.suchocka@mosina.pl    


