Wspólne posiedzenie Komisji 28-01-2011

28 stycznia 2011 roku uczestniczyliśmy we wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady.
Porządek posiedzenia zawierał aż 13 punktów, m. in. sprawy organizacyjne Wiosny
Mogielnickiej, wycena działek, podania od sołtysa wsi Ślepowola, wprowadzenie koniecznych
zmian do uchwały budżetowej, sprawa p. Komorowskiego itp.

Rozpatrywaliśmy również:
- sprawę konkursu na stanowisko referatu sportu, kultury i promocji, o której napiszemy, jak
tylko uda nam się znaleźć regulamin komisji konkursowej,
- sprawę utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji (tzw. Kompleks
Sportowy). W punkcie tym burmistrz przedstawił projekt regulaminu organizacyjnego tej
jednostki, zakres jej działania, strukturę organizacyjną oraz jej zadania. Omówił pokrótce wykaz
stanowisk pracy, planowane wydatki, dochody, koszty eksploatacyjne oraz zapotrzebowanie na
sprzęt i wyposażenie. Zapoznał radnych z planowanym cennikiem za oferowane na kompleksie
usługi. Radni po analizie przedstawionych materiałów będą dyskutować, wnosić poprawki lub
zmiany w projekcie na kolejnym posiedzeniu, którego termin wstępnie ustalono na 3 lutego
2011. Regulamin ten, po poprawkach zamieścimy na naszej stronie.
- sprawę przetargu na rozbiórkę budynku przy ul. Dziarnowskiej 29,
- jeden z punktów - przedstawienie sprawozdania z działalności Uczniowskiego Klubu
Sportowego przy ZSO został przełożony na 3 lutego z prozaicznego powodu "zaginięcia"
złożonego "na dziennik" sprawozdania.

Okazuje się, że sprawozdanie z działalności UKS przy ZSO wpłynęło do
sekretariatu UGiM. Uzyskaliśmy tam informację, że "Nigdy nic nie zginęło po
przekazaniu "na dziennik". Wszystkie dokumenty trafiają do pracowników
merytorycznych." I faktycznie sprawozdanie w dwóch kopiach opuściło
zgodnie z zasadami sekretariat.
Co prawda nikogo konkretnego dotychczas nie posądzaliśmy, ale pomimo
tego przepraszamy Sekretariat UGiM - osoby tam pracujące rzetelnie
wypełniają swoje obowiązki i słusznie mogły poczuć się dotknięte.
Wiadomość z ostatniej chwili: Prezes UKS przy ZSO w Mogielnicy, pan
Mariusz Wangryn jest w posiadaniu odpowiedzi na złożone (i wciąż
poszukiwane) sprawozdanie, podpisanej przez Burmistrza Sławomira
Chmielewskiego. Wciąż nie wiemy, co stało się dalej.
Zamieszczamy dwie odpowiedzi Pana Burmistrza: na pierwsze ,
przedstawione swego czasu Radzie Miejskiej sprawozdanie oraz na to "
zaginione
", uszczegółowione sprawozdanie z działalności UKS przy ZSO w
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Mogielnicy. Zamieszczamy również
uzupełnienie
uszczegółowionego sprawozdania, przedstawione 28 stycznia 2011 roku na
posiedzeniu wspólnych Komisji Rady. Zachęcamy do zapoznania się z
dokonaniami UKS przy ZSO w Mogielnicy.
Na terenie gminy Mogielnica działają również inne kluby sportowe
podobnie "wspierane" przez UGiM jak UKS przy ZSO. Może uda nam się je
skłonić, aby i one opisały swoją działalność?
Niedawno dotarła do nas informacja, gdzie należy szukać tego
sprawozdania. Sprawdzimy i z przyjemnością poinformujemy opinię
publiczną, kto jest winny i dlaczego ???

Zwycięstwo! Uprzejmie informujemy, że tak długo poszukiwane
sprawozdanie UKS przy ZSO w Mogielnicy ZNALAZŁO SIĘ !!!
Wiemy już u kogo, nie wiemy DLACZEGO !!!
Szczegóły wkrótce ;)

Poszukiwania sprawozdania UKS wreszcie zakończone, ale zdarzenie wyjaśniamy dalej :-)
- w sprawach różnych Klub złożył dwa wnioski. Jeden z nich dotyczący przesunięcia na
późniejsze godziny rozpoczynania posiedzeń Komisji przepadł w głosowaniu, drugi dotyczący
istotnej poprawki złożymy "przez dziennik" (żeby nie zaginął, jak naszych 12 pierwszych
wniosków, na szczęście były odczytane na sesji, więc muszą znaleźć się w protokole :)
- Radna Małgorzata Babska-Jakubczak przedstawiła ofertę na Zimowisko w Zakopanem.

Rada Powiatowa NSZZ "Solidarność" RI w Powiecie Grójeckim

organizuje wyjazd dzieci rolników na

Zimowisko w Zakopanem
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Wiek uczestników: od 9 do 16 lat

Miejsce: Zakopane, pensjonat "Halina"

Termin: 13-22 lutego 2011 r.

Koszty: 280 zł plus koszt dojazdu na zimowisko.

Zimowisko przeznaczone jest dla dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w KRUS

Liczba miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje i zapisy pod numer telefonu:

Małgorzata Babska-Jakubczak: 796 900 241

lub 880 681 820
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