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Odpowiadając na Pana pismo z 8 października 2012 r. zawierające zapytanie radnej

Małgorzaty Kaptur, informuję:

- Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę, która wskazuje przeznaczenie określonych

środków na utWorzenie trzeciego oddziału klasy pierwszej w Zespole Szkół w Mosinie

w roku szkolnym 2012/2013. Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady

Miejskiej w Mosinie 15 października 2012 roku, radna Małgorzata Kaptur została

poinformowana, że we wskazanym źródle, z którego miałyby zostać przeznaczone środki na

utworzenie 3. oddziału klasy pierwszej nie ma takiej kwoty. Ponadto została poinformowana,

że zgodnie z ustawą o systemie oświaty to dyrektor kieruje działalnością szkoły, to w jego

kompetencjach leży przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi arkusza organizacji pracy

szkoły oraz aneksów na dany rok szkolny.

Z informacji uzyskanych od Pani Alicji Trybus, dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie, wynika,

że zostały stworzone odpowiednie warunki do realizacji zadań szkolnych dla grupy dzieci

z klas pierwszych. Pani Alicja Trybus pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie od

1 września 2012 r. i jako zwierzchnik służbowy dyrektora, co bezpośrednio wynika z art. 33
ust 5 ustawy o samorządzie gminnym, uważam najwłaściwszym byłoby, aby samodzielnie

podejmowała odpowiedzialność za kompleks obowiązków i uprawnień, które nakładają na
dyrektora szkoły ustawy i akty wykonawcze. W Żadnym z aktów prawnych, które określają



podział zadań związanych z realizacją zadań oświatowych dla gminy nie ma uprawnień, które

wskazywałyby radę miej ską jako uprawnioną do wydawania poleceń dyrektorowi szkoły, czy

ingerowania w zarządzanie placówką. Wyraźny podział kompetencji dla rady miejskiej

i burmistrza, jakoorganów organu prowadzącego szkołę, został określony w art. 5 c ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

zm.).
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Otrzymują:

1. Adresat

2. Pani Małgorzata Kaptur — radna Rady miejskiej w Mosinie

3. Pani Alicja Trybus — Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie

4. Rodzice dzieci klas pierwszych Zespołu Szkól w Mosinie roku szkolnego 2012/2013
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