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Data przekazania: 10.12.2020 r. 

 

 

       Pan 

       Przemysław Mieloch 

       Burmistrz Gminy Mosina 

 

  Uprzejmie informuję, że Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady Miejskiej 

w Mosinie na swoim posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2020 r., przyjęła między innymi następujące wnioski:  

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „JEMIOŁOWA" 
drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „BOHDANA 
SMOLENIA" drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Baranówko. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw 
drogom wewnętrznym w Czapurach z autopoprawką Burmistrza Gminy Mosina. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020". 

5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały zmieniającej „Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020". 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021". 

7. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie „Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" z autopoprawką. 

8. Komisja wnioskuje o określenie budżetu na zadania wymienione w „Gminnym Programie 
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023”. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2021-2023" z autopoprawką i przyjętym wnioskiem. 

10. Komisja wnioskuje o dokonanie analizy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie 
w aspekcie opłat ponoszonych na PFRON. 

11. Komisja wnioskuje o przekazanie danych na temat wartości spożycia napojów alkoholowych 
w poszczególnych grupach tych napojów w oparciu o wnoszone przez punkty handlowe opłaty 
za zezwolenia na sprzedaż tych napojów za lata 20017-2020. 

12. Komisja wnioskuje o przedstawienie do dnia 20.12.2020 planu sfinansowania budowy basenu 
oraz kosztów funkcjonowania spółki „Park Strzelnica" w roku 2020 i zaplanowanych kosztów 
na rok 2021. 

 

Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

(-) Anita Ćwiklińska 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Roman Kolankiewicz 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 

Rady Miejskiej w Mosinie  


