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Dotyczy BR. 0003.497.2012

— zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uroczystości wręczenia Stypendium
Samorządu Gminy Mosina

Odpowiadając na Pana pismo z 9 listopada 2012 roku, zawierające zapytanie radnej
Małgorzaty Kaptur informuję, że wręczenie Stypendiów Samorządu Gminy Mosina, zgodnie
z pkt III podpkt 2 Uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego
2007 roku powirmo odbywać się podczas corocznego spotkania stypendystów
z przedstawicielami Samorządu Gmina Mosina. W tym roku odbyło się to 12 listopada
o godz. 13.00 w sali nr 110 Urzędu Miejskiego w Mosinie, o czym państwo radni i radna,
Pani Małgorzata Kaptur, zostali powiadomieni. Natomiast o randze tego wyróżnienia
decyduje to, że organ stanowiący Gminy Mosina - Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
Regulaminu przyznawania stypendium a nie takie czy inne miejsce wręczania. Należy
zaznaczyć, że od 2001 roku wręczanie stypendiów przebiegało w różnych okolicznościach
i miejscach, ale zawsze przygotowywane było ze szczególną troską o samopoczucie
wyróżnionej młodzieży, bo to ich święto, przygotowywane z myślą o nich i dla nich, tak też
było i w tym roku. Trudno też z tego względu określać minione wydarzenie jako złamanie
tradycji. Organizacją wręczania stypendiów zajmuje się corocznie referat oświaty Urzędu
Miejskiego w Mosinie. Oprawa tegorocznej uroczystości jak zwykle miała odświętny,
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wyjątkowy charakter, o czym przekonali się obecni na spotkaniu. Jak zatem można w ogóle
wspominać o lepszych czy gorszych wyróżnionych, o obniżaniu rangi tego samorządowego
wyróżnienia? Radna, Pani Małgorzata Kaptur, nie zaszczyciła swoją obecnością uroczystości,
ale bardzo chętnie, jak widać, szuka negatywów w działaniu Burmistrza i jego służb,
a uśmiechem i szczerymi gratulacjami dla młodzieży gimnazjów Gminy Mosina ubogaciłaby
ten tak szczególny dla wyróżnionych dzień.
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