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Protokół nr 22/12
z posiedzenia Komisji Promocji Gminy i Współpracy SamorządowejRady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 11 października 2012 r.,w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 15.15 Przewodniczący Komisji Promocji Gminyi Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka. W obradach udział wzięli członkowie wyżejwymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiyobecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodniczący obrad Jacek Rogalka przedstawił program posiedzenia.Kierownik Izby Muzealnej w Mosinie Józefa Roszak—Rosić przedstawiła szczegóły dotyczącewystaw przygotowanych przez Izbę Muzealną w Mosinie w roku 2012 i tematyki wystawplanowanych w roku 2013. Zapoznała też Komisję Promocji Gminy i WspółpracySamorządowej z nowymi nabytkami Izby Muzealnej w Mosinie pozyskanymi w rokubieżącym.
Kierownik Artystyczny Galerii Miejskiej w Mosinie Dorota Strzelecka przedstawiłaszczegóły dotyczące przygotowanych przez Galerię Miejską w Mosinie wystaw w roku 2012,podkreślając przy tym dobrą współpracę z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i TVPWielkopolska. Zwróciła przy tym uwagę, że w przyszłym roku Galeria Miejska w Mosiniebędzie obchodziła 20-lecie swego istnienia, w związku z czym istnieje konieczność wydaniakatalogu.
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek przedstawił szczegóły dotyczącewspółpracy Mosińskiego Ośrodka Kultury z różnego rodzaju artystami — amatorami w formiewystaw i z grupami rekonstrukcyjnymi. Poinformował też, że powstało MosińskieTowarzystwo Kulturalno—Oświatowe, którego celem jest pozyskiwanie środkówzewnętrznych. Wskazał także na możliwość działalności dydaktycznej w oparciu o posiadanezbiory. Oświadczył również, że nie ma możliwości zatrudnienia na etacie instruktorskimw Mosińskim Ośrodku Kultury dyrygenta Orkiestry Dętej im. harcmistrza Antoniego Jerzakaw Mosinie.
Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Marlena Chrnielewska wraz z ZastępcąBurmistrza Gminy Mosina Waldemarem Krzyżanowskim przedstawiła szczegóły dotyczącepropozycji budżetu dla Biura Promocji i Komunikacji Społecznej na rok 2013, która stanowizałącznik niniejszego protokołu, informując przy tym między innymi, iż od 2013 r. MosińskiOśrodek Kultury i Mosińska Biblioteka Publiczna w Mosinie będą mogły sprzedawać gadżetypromocyjne oraz że z inicjatywy Pałacu w Będlewie, przygotowywany jest turniej miasti gmin: Stęszew, Puszczykowo, Mosina.
Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski zwrócił uwagę na chaos informacyjnypanujący na różnego rodzaju tablicach informacyjnych, co wymaga uporządkowania.Komisja zaakceptowała propozycję, aby z kwoty 30.000,00 zł zaplanowanych w projekciebudżetu dla Biura Promocji i Komunikacji Społecznej na rok 2013 na imprezę rowerowązdjąć kwotę 5.000,00 zł i przeznaczyć na tablice informujące o atrakcjach turystycznych.W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja jednogłośnie, czyli 4 głosami „za”, przyjęławniosek w związku z propozycją budżetu dla Biura Promocji i Komunikacji Społecznejna rok 2013.



WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ PROMOCJI GMINY i WSPÓŁPRACYSAMORZĄDOWEJ:
Komisja opiniuje pozytywnie propozycję budżetu dla Biura Promocji i KomunikacjiSpołecznej na rok 2013 w wysokości 277.000,00 zł.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.20.

protokołował przewŁIniczył

„ścek Szeszuła Je RogąJi


