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         Mosina, 17 marca 2020r. 

RI.0003.15.2020.JP 

 

 Data wpływu: 18.03.2020 r. 

 Nr sprawy: BR.0004.22.2020 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 

27.02.2020r. i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy składam następujące 

wyjaśnienia: 

1. Pytanie do sprawozdania Burmistrza - Pana Waldemara Wiązek 
„...w dniu 18 lutego 2020 r. wzięto udział w spotkaniu burmistrza z AQUANET-em S.A., poświęconego 

stanowi i zagrożeniom, powinno być poświęconego zagrożeniom ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Czego 

konkretnie to dotyczyło i jak na to burmistrz, jaki to ma wpływ na działanie AQUANET-u i burmistrza. 

Jest to str. 15" 

Odpowiedź: 

W dniu 18 lutego 2020r. w siedzibie Aquanet S.A. odbyło się spotkanie dotyczące problemów 

związanych ze strefami ochronnymi ujęcia wody zlokalizowanymi na terenie gminy Mosina. 

Zostały omówione zarówno problemy z zapisami zawartymi w obowiązującym 

Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 

sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina - 

Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego oraz kłopotów bieżących 

wynikających z funkcjonowaniem strefy ochronnej pośredniej i bezpośredniej na terenie 

Gminy Mosina. 

2. Pytanie do sprawozdania Burmistrza - Pana Adama Monikowskiego 
„Pytanie drugie dotyczy str. 11, pkt 3) oświetlenie, podpunkt c) - w trakcie przygotowania 

dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę 

oświetleń drogowych na terenie gminy Mosina, część 1 obejmuje zadanie i tutaj wymienię: Wiórek, 

Radzewice, Krosinko, Borkowice, Rogalin, Sowinki, Drużyna i Sasinowo. Jakiś czas temu otrzymaliśmy 

plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020, z tym, że podpunkt 19) - sq wymienione te: budowa 

i rozbudowa oświetlenia drogowego, z tym, że zostały w tym zestawieniu pominięte miejscowości: 

Daszewice, Dymaczewo Nowe i Mosina, a zastqpione innymi miejscowościami. Z czego to wynika, taka 

zmiana, dlaczego nie możemy iść z tym planem?" 

Odpowiedź: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego w 

częściach dotyczy zadań ujętych w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 w następujących 

Załącznikach:  

- Nr 7 Wydatki majątkowe (część 1 - Wiórek ul. Podleśna, część 2 - Radzewice, ul. 

Ogrodowa, część 3 - Krosinko, ul. Skrzynka, część 4 - Borkowice, ul. Łubinowa i ul. 
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Mosińska, część 5 - Rogalin, ul. Prezydialna) 

- Nr 9 Fundusz Sołecki (część 6 - Sowinku, ul. Miętowa, część 9 - Sasinowo, ul. Leśna) 

- Nr 11 Wydatki zgłoszone przez mieszkańców sołectw do realizacji w 2020 roku (cześć 2 - 

Radzewice, ul. Ogrodowa, część 7 - Sowinki, ul. Nad Lasem, część 8 - Drużyna, ul. 

Wierzbowa).  

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP) Gmina Mosina jest zobowiązana do 

przygotowania planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie zamierza przeprowadzić w 

danym roku finansowym. Publikacja planu postępowań dotyczy wyłącznie zamówień, których 

wartość przekracza równowartość kwoty powyżej 30 000 euro i jest wstępną informacją o 

planowanych postępowaniach, jakie Gmina zamierza przeprowadzić w rozumieniu ustawy 

PZP. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie narzucają obowiązku aktualizacji 

planu postępowań w ciągu roku, nawet gdy nastąpiła modyfikacja, zmiana trybu, zmiana 

przewidywanego terminu wszczęcia postępowania lub procedury lub też zaszły inne 

przesłanki wprowadzające nowe zadania podlegające przepisom ustawy PZP w danym roku.  

 

Do wszczęcia postępowania zostały przyjęte zadania z działu 900 rozdział 90015 par. 

6050 w ich kolejności wraz z zdaniami ujętymi w Załączniku Nr 9 i 11 budżetu Gminy Mosina 

na rok 2020. Gmina Mosina będzie kontynuować realizację zadań ujętych w budżecie Gminy 

Mosina na rok 2020 po zakończeniu wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i podsumowaniu posiadanych środków finansowych w kolejnych miesiącach. 

 

         Z up. Burmistrza 
                (-) Tomasz Łukowiak 
                 Zastępca Burmistrza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

3. RI a/a 

Sprawę prowadzi: 

Joanna Pawlicka 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


