
Protokół nr 41/14
z posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Wspoipracy Samorządowej

Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 5 maja 2014 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:
Prezes Chóru pw. św. Cecylii w Mosinie Bronisława Dawidziuk przedstawiła

szczegóły dotyczące działalności chóru w roku 2013 oraz na początku roku 2014.
Odpowiedziała także na pytania zgłoszone przez członków Komisji Promocji Gminy i
Współpracy Samorządowej w powyższej sprawie, dotyczące m.in.: finansowania działalności
chóru, planowanych koncertów, wykonywanych utworów, a także bieżących,
najważniejszych potrzeb. Zaprezentowała także kronikę działalności chóru za rok 2013.

Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Marlena Chmielewska omówiła
szczegóły dotyczące wydatków na promocję gminy, poniesionych w roku 2013. Wraz
z zastępcą burmistrza Waldemarem Krzyżanowskim odpowiedziała na pytania zgłoszone
przez członków Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej w powyższej sprawie,
dotyczące m.in.: wydatków związanych z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną,
źródła kwoty stanowiącej nadwyżkę, kwoty wydatkowanej na tłumaczenia.

Wyżej wymieniona komisja stała jednogłośnie, czyli 5 głosami „za” przyjęła w
wniosek w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina w dziale dotyczącym promocji.
Prowadzący obrady Jacek Rogalka zwrócił się z pytaniem do radnego Jacka Szeszuły,
dlaczego pierwsza kadencja Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej trwała 9, a nie 8
lat. Radny Jacek Szeszuła zaproponował, iż udzieli on odpowiedzi na to pytanie na następnym
posiedzeniu komisji, po zapoznaniu się z dokumentacją.

Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Marlena Chmielewska oraz
zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski poinformowali o szczegółach dotyczących
nowych działań promocyjnych.

Radny Ryszard Rybicki zwrócił się z pytaniem do zastępcy burmistrza Waldemara
Krzyżanowskiego, co z uruchomieniem punktu gastronomicznego przy wieży widokowej.
Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski udzielił wyjaśnień w powyższej sprawie.

Komisja przeprowadziła dyskusję w sprawie problemu dzikiej zabudowy nad
Jeziorem Dymaczewskim.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ PROMOCJI GMINY I WPÓŁPRACY
SAMORZĄDOWEJ:

Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2013 w dziale
dotyczącym promocji.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 16.50.
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