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W załączeniu przekazuję kserokopię ponownego wniosku radnej Małgorzaty Kaptur

w sprawie świetlicy wiejskiej w Czapurach.

ZUP

Do wiadomości:

Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie



RADA MIEJSKA
W MOSINE

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia •1Q20-1Ą r.
INTERPELACJA —WNIOSEK Nr sprawy

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Ponawiam wniosek o zorganizowanie w świetlicy wiejskiej w Czapurach
świetlicy szkolnej i udostępnienie grafiku zajęć, które się odbyły w
świetlicy wiejskiej w miesiącu wrześniu (zajęcia szkolne i dJa mieszkańców).

Odpowiedź z dnia 24 września 2013 r. GG.o3ol.88.2o13.AC jest niewystarczająca, dlatego
proszę o jej uzupełnienie.

12 września złożyłam wniosek m.in. o zorganizowanie świetlicy szkolnej w świetlicy wiejskiej,
gdzie z uwagi na kuchnię i zaplecze socjalne istnieje możliwość zapewnienia uczniom ciepłego
posiłku. Obecnie w ciasnej świetlicy szkolnej jest to niemożliwe.
Pracujący rodzice, którzy się do mnie zwrócili, brak ciepłego posiłku dla dzieci uważali za
istotny mankament tej szkoły.
Swietlica wiejska w Czapurach została zbudowana za ok. 1,6 mln zł i powinna być tak
wykorzystywana, by wszystkie potrzeby lokalnej społeczności zostały zaspokojone.

Prosiłam też o udostępnienie grafiku wykorzystania świetlicy wiejskiej w Czaparach,
ale zamiast niego otrzymałam Plan Pracy Szkoły. Pragnę zauważyć, że to nie to samo.

Z przesłanego Planu Pracy szkoły wynika, że w miesiącu wrześniu świetlica była wykorzystana
tylko 8 razy ( dni) wyłącznie na imprezy o charakterze ogólnoszkolnym trwające 1-2 godziny.
Czy to znaczy, że świetlica w pozostałe dni jest zamknięta na klucz i nic się tam nie dzieje?

PLAN PMCY SZzOY W RO)W 2a13?2514

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKIT 201312014

- WYDARZENIE
1%

2 wrzesień ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

12 wrzesień Zebranie ogólne z rodzicam

19 wrzesień Spotkanie z kulturą

.
. Sprzątanie Świata20 wraesien

„Kochain lubię, sZanuję... inc smiecę
-

25 wrzesień Sprawdzian klasy V i VI z rodzicami

27 wrzesień „Dzień Głośnego Czytania”

27 wrzesień Zabawy integracyjne dla klas O-1
-----

30 wrzesień Dzień chłopaka
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Mosina, 4.10. 2013 r.


