
Rozbudowa ulic na Czarnokurzu potrwa dtuzej 

W roku 2014 Gmina Mosina zlozyla wniosek o dofmansowanie projektu "Budowa ulic Czarnokurz, E Chopina, 
Swierkowej w Mosinie, Iqczqcych drogi wojewodzkie nr 431 i 430" w ramach tzw. „schetyn6wek". Wniosek zostal 
pozytywnie zweryfikowany, znalazl si? jednak na liscie rezerwowej. 

Oficjalne pismo 
W trakcie realizacji „schetyn6wki" na rok 2015 pojawily si? oszcz?dnosci. Skutkiem tego Gmina Mosina w dniu 8 
czerwca 2015 r. otrzymala od Wojewody Wielkopolskiego, informacj? o mozliwosci dofinansowania projektu. 
Wysokosc dofinansowania zaplanowana przez Wojewod? Wielkopolskiego we ww. pismie wynosi 82 001,00 zl, czyli 
3,5 % z calosci wnioskowanego dofinansowania opiewaj^cego na kwot? 2 999 400,00 z\. Gmina miala udzielic 
odpowiedzi do 12 czerwca br. Calkowite szacunkowe koszty wykonania inwestycji (kwalifikowalne oraz 
niekwalifikowalne) z kosztorysow inwestorskich wynosz^ okoio 7,3 mln z\y po przetargowe mog^ bye nizsze). 
Dysponuj^c tylko takimi oficjalnymi danymi czas na podj?cie decyzji wynosil tylko 4 dni. 

Nieoficjalne informacje 
Pracownicy urz?du usilnie zabiegali o dodatkowe informacje. W rozmowie telefonicznej z pracownikiem Urz?du 
Wojewodzkiego przekazano informacj?, iz w przygotowaniu s^ kolejne srodki z oszcz?dnosci w wysokosci ok. 270 
000,00 z\. Z kolei informacji uzyskanych od pracownikow 26 gmin, ktore otrzymaly dofinansowanie w pierwszej 
kolejnosci wynika, iz mozliwe do osi^ni?cia oszcz?dnosci wynosz^ okolo 7,2 mln zl, przy czym aby Gmina Mosina 
otrzymala cale dofinansowanie wystarczy juz 6 056 213,00 z\. 

Problem z terminem 
Nawet, gdyby przyj^c za dobr^ monet? owe nieoficjalne dane co do mozliwej kwoty dofinansowania (choc jak 
wiadomo, pewne jest wtedy, kiedy jest na pismie) to pozostaje problem czasu. Termin wykonania zadania (odbior 
robot) Wojewoda Wielkopolski okreslil do 30 listopada 2015 r. Termin zlozenia wniosku o platnosc okreslono wst?pnie 
na 7 grudnia 2015 r. 
W czasie podejmowania decyzji wyst?powalo szereg czynnikow, ktore grozily nieotrzymaniem dofinansowania: 
a. brak zabezpieczonych srodkow finansowych w budzecie gminy - koniecznosc wprowadzenia zmian w budzecie na 
sesji Rady Miejskiej 
b. brak aktualnych kosztorysow inwestorskich i ostatecznie przygotowanej dokumentacji przetargowej 
c. brak ogloszonego przetargu oraz brak mozliwosci uniewaznienia przetargu w przypadku przedhizaj^cej si? procedury 
d. brak zawartej umowy z wykonawc^ 
e. zagrozenia opoznienia prac tj. np.: 

• mozliwosc wyst^ienia deszczy powoduj^ce zalanie wykopow i koniecznosc pompowania wody z wykopu, 
• wyst^ienie wod podziemnych i koniecznosc pompowania wody z wykopu - rejon Czamokurza jest 

szczegolnie ryzykowny pod tym wzgl?dem. 
• wyst^ienie kolizji z infrastruktur^ podziemn^ niemozliwych do przewidzenia przed przyst^ieniem do 

prac - np. w przypadku nie inwentaryzowanych lub zle zinwentaryzowanych urz^dzen podziemnych jak np. 
gaz, telekomunikacja itp. 

f. inne czynniki ryzyka wynikaj^ce z doswiadczen Gminy Mosina 



• opoznienia w realizacji post?powania przetargowego wynikaj^ce np. z zadawanych przez oferentow pytan, co 
skutkowac b?dzie koniecznosci^ przedhizania terminu otwarcia ofert oraz odwoJania od ogloszonych wynikow 
post?powania, 

• problemy fmansowe wykonawcy - upadlosc itp. 

Konsekwencje nie wywi^zania si^ z umowy 
Budowa musi zakonczyc si? do dnia 15.11.2015 r., odbior robot jak i zaplata za faktury musz^ bye zrealizowane 
najpozniej do dnia 30.11.2015 r. Przy obecnym stanie zaawansowania prac termin zawarcia umowy szacuje si? na 
najwczesniej 26 lipca, z zwi^zku z czym termin wykonania tak szerokiego zakresu robot wyniesie zaledwie 3-4 
miesi^ce. Jezeli nie zd^zymy z rozliczeniem budowy oraz dotacji do dnia 7.12.2014 r. b?dzie to skutkowalo 
nieprzekazaniem dotacji przez Wojewod? Wielkopolskiego. 

W zwi^zku z powyzszym w wyniku wyst^ienia powyzszych zagrozen wysoce ryzykowne jest, iz termin nie 
zostanie dochowany, co skutkowac b?dzie utraceniem dotacji i koniecznosci^ zaplaty za cal^ inwestycj? z budzetu 
Gminy Mosina. 

Srodki na „czerwonk̂ " 
Bior^c pod uwag? zbyt krotkie terminy gmina praktycznie nie ma szans na dostanie dofinansowania inwestycji na 
Czamokurzu. Projekty zachowuj^ waznosc i b?d^ realizowane ze srodkow gminnych w wolniejszym tempie. Wladze 
samorz^dowe pragn^ zachowac potencjal finansowy na budow? „czerwonki", ktorej budowa wst?pnie planowana jest 
na rok 2016. 

Ponizej zestawienie porownawcze wynikaj^ce z doswiadczen z realizacji poprzedniej „schetyn6wki" 
Ul. Galczynskiego Mosina 
Budowa: droga o dl. Ok. 1050 mb; sciezka rowerowa o dl. Ok. 800 mb; chodnik o dl. Ok. 2000 mb; 

kanalizacja deszczowej o dl. okolo 2 500 mb - w tym 1382,80 mb w ul. Galczynskiego i 1117,20 mb w ul. 
Marcinkowskiego, Wiosny Ludow, Sowinskiego, Brzechwy, Staffa, Sowinieckiej; oswietlenie na dl. okolo 1000 mb. 
Przebudowa kanalizacji sanitamej w ul. Targowej - kolizja kanalow. 

Ul. Czarnokurz, Swierkowa, Chopina 
Budowa: droga Ul. Czarnokurz o dl. 432,50 mb, Ul. F. Chopina o dl. 834,00 mb, ul. Swierkowa 0 dl. 480,00 

mb - razem: 1746,50 mb; kanalizacja deszczowej 2160,31 mb; chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - ok. 347 mb. 
Przebudowa kolizji z urz^dzeniami teletechnicznymi i energetycznymi oraz pozostal^ infi*astruktur^. 

Ul. Galczynskiego 
Mosina 

Ul. Czarnokurz, 
!§wierkowa, Chopina 

Ogloszenie przetargu 16.04.2014 26.06.2015 Zawarcie umowy z 
wykonawcy 30.05.2014 10.08.2015 (?) 
Zawarcie umowy o 
dofinansowanie 08.07.2014 ?? 
Koncowy odbior 
prac 24.11.2014 04.02.2016(7) 
Termin zlozenia 
wniosku o wyplat? 
dotacji 

7.12.2014 7.12.2015 


