
RADA MIEJSKA
W MOSI

Protokół nr 28/13
z posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbylo się w dniu 11 kwietnia 2013 r., w Sali Radnego

Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. 15.15 Przewodniczący Komisji Promocji Gminy
i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka. W obradach udział wzięli członkowie wyżej
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy
obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Wiesław Kosse z Wielkopolskiego Parku Narodowego poinfon-nował o prowadzonych

i planowanych imprezach turystycznych na terenie parku. Odpowiedział przy tym na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej, dotyczące m.in.: pozyskiwania środków unijnych, zainteresowania
mosińskich szkół ofertą dydaktyczną WPN-u, możliwości wykorzystania na stok narciarski
łąki za Studnią Napoleona, wieży widokowej w Szreniawie, turystyki wodnej na Jeziorze
Dymaczewskim i jej ograniczeń ze strony parku, możliwości organizacji kieliska nad
gliniankami oraz nad Jeziorem Dymaczewskim.

Paweł Sliwa oraz Jerzy Kar z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego powiadomili o szczegółach dotyczących podejmowanych działań na rzecz
turystyki na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Zaprezentowali przy tym
najnowsze wydawnictwa turystyczne. Odpowiedzieli także na pytania zgłoszone przez
członków wyżej wymienionej komisji stałej w powyższej sprawie, dotyczące m.in.:
finansowania działalności Rogalińskiego Parku Kraj obrazowego, oceny stopnia dewastacji
przyrody.

Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Marlena Chmielewska
poinformowała o przygotowaniach Urzędu Miejskiego w Mosinie do sezonu turystycznego,
a także aktualnych działaniach promocyjnych w tym zakresie. Zaprezentowała przy tym nowo
projektowane materiały promocyjne.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth poinformował
o imprezach sportowych zaplanowanych na tegoroczne Dni Mosiny, według wersji roboczej
programu imprez, której kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Dyrektor
Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek powiadomił o imprezach artystycznych
zaplanowanych na tegoroczne Dni Mosiny. Komisja Promocji Gminy i Współpracy
Samorządowej przeprowadziła dyskusję w sprawie możliwości przeniesienia imprez
organizowanych z okazji Dni Mosiny na plac targowiska. Dyrektor Mosińskiego Ośrodka
Kultury ustosunkował się do powyższej propozycji.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.50.

protokolowala p „ odniczył

JoannafNwaczyk ce ogai
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