CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Plany inwestycyjne na 2014 r.
Małgorzata Kaptur: 3.12.2013 r.
Trwają prace nad budżetem. 18 listopada radni otrzymali projekt. Komisje zajmują się obecnie jego
opiniowaniem. Radni zadają pytania, burmistrz, skarbnik i kierownicy referatów udzielają wyjaśnień.
Ponieważ wszyscy mieszkańcy zainteresowani są inwestycjami, proponuję zapoznać się z załącznikiem
inwestycyjnym.

PLANOWANE INWESTYCJE

Radna Wiesława Mania mówiła coś o słupie w środku i ławeczkach dookoła. Czyli to mogłoby wyglądać np. jak wyżej.
6.12.2013 r. inf. z Urzędu:
"Zaplanowana tężnia solankowa to tężnia wolnostojąca, oktagonalna, otwarta o pow. do 25 m2 i wysokości do 4 m,
konstrukcja nośna z drewna świerkowego z wypełnieniem z gałęzi tarniny, do tego instalacja rozprowadzająca
solankę wraz z automatyką sterującą, zbiorniki na solankę ze stali nierdzewnej, podłoże z kostki brukowej, pokrycie
dachu gontem, klepka oraz słomą, oświetlenie obiektu oraz 6 ławek ustawionych wokół słupa."

To jest przykładowa minirampa. Jak będzie wygladała ta mosińska, jeszcze dokładnie nie wiadomo.

Jedną z zaplanowanych inwestycji jest minirampa - czyli namiastka skateparku. Ma być wykonana ze sklejki pokrytej
materiałami wzmacniającymi. Jej koszt to 75 tys. Realizacja jest wielce prawdopodobna, ponieważ projekt znalazł się
dość wysoko na liście rankingowej i najprawdopodobniej uzyska dofinansowanie.
Minirampa ma stanąć na klinie między Szosą Poznańską, a ul. Nizinną obok placu zabaw.

Planuje się rozpoczęcie prac inwestycyjnych - gdzie, ile mieszkań; kolejny projekt ma dotyczyć
lokalizacji budynku-gdzie i ile mieszkań. Czy projekt jednego już wybudowanego budynku socjalnego
nie powinien być typowy i zastosowany w innych lokalizacjach, z uwzględnieniem właśnie nowej
lokalizacji.
Posiadamy projekt techniczny z pozwoleniem na budowę budynku dwukondygnacyjnego szeregowego z
zaprojektowanymi 19 mieszkaniami. Budynek zlokalizowany jest na przedłużeniu ul. Polnej. Nie jest to projekt
typowy „ lecz związany z istniejącą zabudową i indywidualnymi warunkami i wymogami dla tego terenu. Budynek ma
mieć mieszkania komunalne i wyznaczone mieszkania socjalne.
Równolegle planujemy wykonać projekt budynku parterowego modułowego powtarzalnego z typowymi
rozwiązaniami technicznymi . Budynek ten przeznaczony by był tylko na mieszkania socjalne. Przewidywana
zabudowa modułowa umożliwi budowanie mieszkań w zależności od przeznaczonych w danym okresie środków
finansowych „ oraz miejsca posadowienia obiektu.
Co konkretnie zamierzamy wykonać w budynku wielofunkcyjnym w Pecnej z a 50 tys.
Z uwagi na bardzo wyeksploatowany stan kotłowni w budynku wielofunkcyjnym planujemy wymianę kotła i głównej
pompy obiegowej z oprzyrządowaniem.
Rozważane jest również alternatywne rozwiązanie poprzez zainstalowanie bezpośrednio na różne potrzeby i
poszczególnych użytkowników indywidualnych ogrzewań gazowych. Mogłoby to wyeliminować kotłownię centralną i
konieczność zatrudniania palaczy, a jednocześnie skierować koszty do poszczególnych użytkowników.

Dz. Oświata
W jaki sposób zamierza się podzielić 100 tys. na termomodernizację ZS ul. Sowiniecka,przyłącze gazowe
i kotłownia ZS Krosno-przedszkole; kotłownia gazowa w przedszkolu nr 4 ul. Kolejowa.
Szczegółowy podział kosztów będzie można dopiero określić po wykonaniu projektów
technicznych uwzględniających zwiększone wymogi związane z posadowieniem kotłownimgazowych.
Wstępnie rozdział środków to:
1)40000,00 na kotłownię dla Przedszkola Krośnie
2)40000,00 na kotłownię w dla Przedszkola nr4 w Mosinie
3) 20 000,00 na projekty techniczne i kosztorysy związane z termomodernizacją
Zespołu Szkół w Mosinie ul. Sowiniecka

Jaki zakres zrealizujemy za 2 mln —rozbudowa ZS w Krośnie.
Za kwotę 2 mln zł zawartą w projekcie budżetu planujemy wybudować budynek szkolny w stanie zamkniętym z
instalacjami. Szczegółowo zakres poszczególnych kosztów związanych z realizacją robót określi dopiero ogłoszony
przetarg na budowę szkoły.
Kontynuacja zadania-zagospodarowanie terenu boiska przy SP1- jaki zakres przewiduje się za 45 tys.
W ramach realizacji zadania, zgodnie z opracowanym zagospodarowaniem terenu boiska Szkoły Podstawowej nr 1 w
Mosinie przewidziane jest utwardzenie części placu wzdłuż sali gimnastycznej.
Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu - na czym tak konkretnie zadanie polega, jak gmina będzie je
realizowała w praktyce.
W celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Gmina Mosina zawarła umowę o
dofinansowanie w dniu 22.10.2013 r. w związku z czym środki są już zagwarantowane. Celem projektu jest
dostarczenie sprzętu komputerowego do 200 gospodarstw domowych
oraz 60 komputerów do 5 szkół:
1.
2.
3.
4.
5.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie
Zespół Szkół w Krośnie ul. Główna 43, 62-050 Mosina,
Szkoła Podstawowa w Pecnej, ul. Szkolna 19, 62-053 Mosina,
Zespół Szkół w Rogalinku, ul. Poznańska 19 62-022 Mosina,
Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina.

wraz z oprogramowaniem oraz bezpłatnym dostępem do Internetu, a także przeprowadzenie, szkoleń dla grupy 200
osób w podziale na 20 grup z trzech Modułów tematycznych:
Moduł I Podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego.
Moduł II Obsługa programów: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.
Moduł III Podstawy obsługi Internetu, wyszukiwanie informacji, obsługa programów pocztowych.
Grupą docelową projektu są:

1.1. Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
1.2. Gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki
upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
1.3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej uprawniaj ącej do uzyskania stypendiów socjalnych;
1.4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej.
1.5. osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych
gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to
kwota 834,98 zł),
1.6. dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny
dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik
ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł).
Kwoty powyższe mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów.
Całkowita wartość projektu: 1 992 000,00- 100 % dofinansowania z Unii Europejskiej.
Gmina zadanie będzie realizowała w oparciu o regulamin, który aktualnie jest tworzony. W ramach realizacji projektu
zostanie zakupiony sprzęt, oprogramowanie przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu w oparciu o kryteria
założone w projekcie oraz o regulamin rekrutacji następnie zostaną zorganizowane szkolenia oraz zostanie
zamontowana infrastruktura do zapewnienia dostępu do Internetu.
Dz. Pozostałe zadania...
Ile punktów świetlnych zafunkcjonuje na Os. Sportowców: jaka długość ścieżki rowerowej w Krośnie
zostanie oświetlona.
1) W celu wykonania oświetlenia na Os. Sportowców niezbędne jest zamontowanie 56
słupów oświetleniowych z zamontowanymi 68 oprawami „ oraz szafki S.0..
2) po realizacji całego zadania ścieżka rowerowa i droga pomiędzy Krosnem i Drużyną
zostaną oświetlone na odcinku 1198 mb.

Zakres sieci kanalizacyjne w ul. Nałkowskiej i w rejonie osiedla Budzyń
W ulicy Nałkowskiej planowane jest wybudowania 1348 mb sieci kanalizacyjnej oraz 542 mb sieci wodociągowej.
Budowa świetlicy w Krośnie.
Wniosek na budowę świetlicy wiejskiej w Krośnie został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania do
Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy. Jednocześnie w celu podpisania umowy
konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel. Zadanie nie będzie realizowane w przypadku
odstąpienia od podpisania umowy dotacji.

WYDATKI BIEŻĄCE, INWESTYCYJNE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W %
WYBRANYCH GMIN POWIATU POZNAŃSKIEGO

w 2012 r.
czerwona pionowa kreska oznacza 50 %. Jak widać 3 z 9 gmin utrzymują wydatki bieżące poniżej 50% całego
budżetu
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