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Pani 

Małgorzata Kaptur  

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

w Mosinie 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie pana radnego Dominika Michalaka w sprawie stanowiska 

koordynatora do spraw obsługi mediów z 2 marca 2020 r., przekazane pismem 

BR.0003.288.2020 informuję: 

1. W ramach zadań wyszczególnionych w zapytaniu, zatrudniona na stanowisku 

koordynatora do spraw obsługi mediów pani Joanna Nowaczyk w roku 2019 oraz w 

miesiącach styczniu i lutym 2020 r.: 

a) przygotowała 28 informacji prasowych i pisemnych odpowiedzi na zapytania 

przedstawicieli mediów, udzieliła wypowiedzi w 1 audycji radiowej i 1 audycji 

telewizyjnej, 

b) uczestniczyła w następujących istotnych wydarzeniach na terenie gminy: 

- 21 lutego 2019 r.: uroczyste otwarcie hali widowisko-sportowej w Mosinie - 

udział ok. 3 godzin oraz przygotowanie relacji, 

- 23 lutego 2019 r.: benefis Michała Grudzińskiego w Galerii Sztuki - udział ok. 1,5 

godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 27 lutego 2019 r.: XIII Targi Edukacji i Pracy - udział ok. 2 godz. oraz 

przygotowanie relacji, 

- 1 marca 2019 r.: gminna uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych przy tablicy poświęconej Stanisławowi Kasznicy w Krosinku 

- udział ok. 30 minut oraz przygotowanie relacji, 

- 30 marca 2019 r. uroczystości pogrzebowe Prezesa Związku Kombatantów i 

Byłych Więźniów Politycznych w Mosinie Kazimierza Dobrego - udział ok. 1 godz. 

30 minut oraz przygotowanie biogramu, 

- 12 kwietnia 2019 r.: uroczyste posadzenie klona Dębu „Rus” i seminarium 

naukowe PAN w Pałacu w Rogalinie - udział ok. 3 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 15 czerwca 2019 r.: koordynacja i udział w wydarzeniu organizowanym przez 

Galerię Sztuki w Mosinie „Rzeczpospolita Mosińska 1848 - proklamacja 

niepodległości w Mosinie” - udział ok. 5 godz. oraz koordynacja wydarzenia, 

przygotowanie relacji, 



- 26 sierpnia 2019 r. - konferencja prasowa „Mosty dla Regionów” w Luboniu - 

udział ok. 2 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 1 września 2019 r. - otwarcie wystawy „80. rocznica wybuchu II wojny 

światowej” w Galerii Sztuki w Mosinie, gminne obchody na pl. 20 Października - 

udział ok. 2 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 20 września 2019 r.: uroczystość z okazji 110-lecia Szkoły Podstawowej im. Pod 

Lipami w Krosinku - udział ok. 2 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 25 września 2019 r.: Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej „Elegant 

Show ujawnia talenty” - udział ok. 2 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 26 września 2019 r.: oficjalne otwarcie nowej części Szkoły Podstawowej w 

Czapurach - udział ok. 3 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 28 września 2019 r.: Zlot Hufca ZHP Mosina - udział ok. 3 godz. oraz 

przygotowanie relacji, 

- 11 listopada 2019 r.: obchody Narodowego Święta Niepodległości w Mosinie - 

udział ok. 3 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 29 listopada 2019 r.: uroczysta inauguracja Młodzieżowego Sejmu 

Rzeczypospolitej Mosińskiej - udział ok. 1,5 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 30 listopada 2019 r.: podsumowanie projektu „Rodzinny pamiętnik” w Galerii 

Sztuki w Mosinie - udział ok. 1,5 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 18 stycznia 2020 r.: otwarcie wystawy z okazji 100-lecia „KS 1920 Mosina - 

udział ok. 1 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 18 grudnia 2019 r.: koordynacja i udział w akcji Polska Press „Choinka za 

makulaturę” w Mosinie - udział ok. 2 godz. oraz koordynacja wydarzenia, 

przygotowanie relacji, 

- 27 grudnia 2019 r.: organizacja i udział w gminnych obchodach 101. rocznicy 

wybuchu powstania wielkopolskiego - udział ok. 2 godz. oraz organizacja i 

przygotowanie relacji, 

- 17 lutego 2020 r.: organizacja i udział w otwarciu wystawy Archiwum 

Państwowego w Poznaniu „Powstanie Wielkopolskie - rozkaz!” - udział ok. 3 godz. 

oraz organizacja i przygotowanie relacji, 

- 21 lutego 2020 r.: „Dzień Bohatera” w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie - 

udział ok. 2 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 21 lutego 2020 r.: inauguracja projektu „Pociąg tolerancji” w Mosińskim Ośrodku 

Kultury - udział ok. 1, 5 godz. oraz przygotowanie relacji, 

- 28 lutego 2020 r.: organizacja i udział w finale gminnego konkursu historycznego 

dla szkół „Wielcy Polacy - jesteśmy z nich dumni” - udział ok. 2 godz. oraz 

organizacja i przygotowanie relacji. 

c) we wskazanym okresie Gmina Mosina nie była organizatorem konferencji prasowej. 

2. Koordynator ds. obsługi mediów pośredniczy w kontaktach Urzędu Miejskiego w 

Mosinie i jednostek organizacyjnych Gminy Mosina z przedstawicielami mediów. 

Uzgadnia osoby merytoryczne do udzielenia wypowiedzi dla prasy i innych mediów na 

zgłoszone zapotrzebowanie ich przedstawicieli i koordynuje ich kontakty z tymi 



osobami. Organizuje także warunki techniczne i logistyczne na zgłoszone 

zapotrzebowanie mediów zainteresowanych realizacją materiału na terenie gminy. 

Koordynator ds. obsługi mediów udziela odpowiedzi na zapytania prasowe w imieniu 

Urzędu Miejskiego w Mosinie. Uzgadnia z pracownikami merytorycznymi Urzędu treść 

odpowiedzi na zapytania prasowe kierowane do Urzędu i na podstawie udzielonych 

informacji redaguje i udziela tych odpowiedzi. Odpowiedzi na zapytania prasowe 

udzielane są w terminie możliwie jak najszybszym, z zachowaniem przepisów Prawa 

Prasowego art. 3a. 

3. W odpowiedzi na pytanie dotyczące zamiaru rozszerzenia zakresu obowiązków 

stanowiska koordynatora ds. obsługi mediów o kompetencje zbliżone do stanowiska 

koordynatora do spraw współpracy międzyreferatowej informuję, że sprawy 

współpracy międzyreferatowej leżą w kompetencjach Sekretarza Gminy Mosina. 

Jednocześnie proszę o doprecyzowanie zapytania zawartego w punkcie 3a) dotyczącego 

procesu przepływu informacji wewnątrz jednostek organizacyjnych Gminy Mosina, a 

także zapytania zawartego w punkcie 3 c) dotyczącego koordynatora do spraw obsługi 

inwestora. 

 

         Burmistrz 

        (-) Przemysław Mieloch 


