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Dot.: Konsultacji Krajowego Planu Odbudowy i  Zwiększania  Odporności (KPO) 

 

Szanowny Panie Premierze, 
 

 Pragnę odnieść się do projektu Krajowego Planu Odbudowy i  Zwiększania  

Odporności (KPO), który podlega konsultacjom do 4 kwietnia 2021 r. 

 

W pierwszym rzędzie chciałbym zwrócić uwagę na trzy zagadnienia, które nie znalazły 

należytego miejsca w projekcie dokumentu: 

1. Zauważalny jest zdecydowanie brak jakiegokolwiek pozytywnego odniesienia do 

polskich pokładów węgla kamiennego i brunatnego, choćby w kontekście 

zgazowywania   węgla   i   wykorzystania   go   do   produkcji   wodoru   oraz 

syntetycznego   gazu   ziemnego, co może   być   istotnym   elementem   systemu   

bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski ale i całej Unii Europejskiej. 

2. W zasadzie nie określono wątku retencji, jako elementu zabezpieczającego trwałe 

korzystanie z wody, co z widzenia rozwoju państwa jest niezwykle ważne. 

3. Brak jakichkolwiek odniesień do sportu, aktywności fizycznej jako elementu 

niezbędnego dla zachowania zdrowia społeczeństwa, co jest jednym z elementów 

rozwoju gospodarczego. Tylko zdrowe osoby mogą jak najbardziej efektywnie 

funkcjonować. 

W tym zakresie wnoszę zadanie: Budowa basenu z pomieszczeniami rekreacyjnymi i 

sportowymi (szacowany koszt 25 mln zł) 

 



Nadto wnoszę o wprowadzenia zadań inwestycyjnych: 

 

Zadania: 

A2.1.3 Adaptacja budynku przy ul. Wawrzyniaka „Kogucika” na cele kulturalne (szacowany 

koszt 5 mln zł) 

A2.1.3 Adaptacja pałacu Budzyń na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne, turystyczne, 

administracyjne wraz z rewaloryzacją Parku Budzyń i budową przystani kajakowej 

A4.1.2 Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym (szacowany koszt 11 mln zł) 

B3.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym, Dymaczewie Nowym, 

Bolesławcu, Borkowicach (szacowany koszt 38 mln zł) 

B3.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogalinie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie 

(szacowany koszt 44 mln zł) 

B3.1.2 Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Rogalinku, Sasinowie, Rogalinie, 

Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie (szacowany koszt 13 mln zł) 

B3.1.3 Budowa monitoringu miejskiego (szacowany koszt 1 mln zł) 

E1.1.2. Zakup 4 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania (szacowany koszt 

11 mln zł) 

E2.2.1. Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Miasta Mosina – inny przebieg części DW 

431 (szacowany koszt 155 mln zł) 

 

Zmiany w zapisach: 

B3.1.4 Pasywne obiekty lokalnej aktywności społecznej 

Jedyne wymienione w tych Inwestycjach obiekty to biblioteki oraz domy kultury, podczas gdy 

lokalnymi obiektami aktywności społecznej są świetlice, które ze względu na położenie na 

terenach wiejskich, pełnią dla mieszkańców wsi często jedyne miejsca gdzie rozwija się 

społeczna aktywność. Obiektami lokalnej aktywności społecznej są również tworzone przez 

gminy Centra organizacji pozarządowych, a także Centra edukacyjno-oświatowe. Nie bez 

znaczenia dla lokalnej aktywności społecznej są również utrzymywane przez samorządy muzea 

i galerie sztuki. Jednak oprócz bibliotek oraz domów kultury żadne z ww. obiektów nie zostały 

ujęte w Inwestycjach B3.1.4. 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

                    Przemysław Mieloch 

                Burmistrz Gminy Mosina 

                   /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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