
Protokół nr 31/12
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 19 listopada 2012 r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,

p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 16.30 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kulturyi Sportu Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionejkomisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przekazała pozostałym członkom Komisji Edukacji,Kultury i Sportu materiały dotyczące omawianych spraw, których kserokopia stanowizałącznik niniejszego protokołu.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej EwelinaWaligórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie trybui szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramachinicjatywy lokalnej, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnieodpowiedziała na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Edukacji,Kultury i Sportu, dotyczące m.in.: możliwości doprecyzowania sformułowania „grupamieszkańców”, egzekwowania realizacji zadań w ramach zawartych umów i możliwościgminy ich finansowania.
Wyżej wymieniona komisja stała w toku przeprowadzonej dyskusji wskazała koniecznośćdokonania poprawki w 5 ust. 8 załącznika do przedmiotowego projektu uchwaływ określeniu terminu wydania zarządzenia przez Burmistrza Gminy Mosina. Zaproponowałateż, aby użyte w 7 ust. 1 określenie „rzeczy” zastąpić innym.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej EwelinaWaligórska zaproponowała, iż powyższe zmiany wprowadzone zostanąw formie autopoprawki.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu uchwałyjednogłośnie, czyli 7 głosami „za” wniosek nr 1.
Prezes „Zakładu Usług Komunalnych w Mosinie” Sp. z o.o. Andrzej Strażyński, kierownikds. dowozów tego zakładu Marek Tomczak i kierownik Referatu Oświaty Urzędu MiejskiegoMałgorzata Kasirzyk w Mosinie udzielili wyjaśnień dotyczących dowozów uczniówdo szkół. Odpowiedzieli przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członkówwyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: czy zaplanowana w projekcie budżetuGminy Mosina na 2013 rok kwota przeznaczona na dowozy uczniów jest wystarczająca,niożliwości uzyskania oszczędności, stanu technicznego autobusów oraz organizacjidowozów, kosztów 1 krn dowozów.
Radny Piotr Wilanowski zaproponował, aby rozważyć przejęcie zadania dowozu uczniów doszkół przez rodziców.
Radny Jacek Rogalka zaproponował, aby rozważyć możliwość połączenia dowozów uczniówdo szkół z komunikacją miejską.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby przedstawioną wyżejpropozycję rozważyć dla części obszaru dowozów.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższychsprawach. W jej wyniku ustaliła, iż do tego tematu powróci za rok, a w międzyczasie ZakładUsług Komunalnych w porozumieniu z Burmistrzem Gminy Mosina, dokona „przymiarki” dorozwiązania zaproponowanego przez komisję — połączenia dowozów szkolnych uczniów zkomunikacją miejską.
W trakcie powyższej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Jacek Szeszuła, tak więc odtąd,w dalszych obradach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu udział wzięło 6 jej członków.Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oraz inspektor ds. oświaty Lidia Baraniakodpowiedziały na pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady



Miejskiej w Mosinie w sprawie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rokszkolny 201 1/2012, a także projektu budżetu Gminy Mosina na 2013 rok, dotyczące m.in.:kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, godzin ich pracy, czy w gminie stosuje się etatyrozliczeniowe, celowości przedstawienia frekwencji w przedmiotowej Informacji, różnicw kosztach utrzymania ucznia w różnych szkołach, starań gminy o środki zewnętrzne natermomodernizację szkół, planów dotyczących zmiany obwodów szkolnych, czy zostałyzgłoszone wnioski na nowe przedszkola, przyczyny zwrotu kwoty przeznaczonej w projekciebudżetu Gminy Mosina na rok 2013 na umowy zlecenia.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą o dokładne ustaleniei wyliczenie 10 etatów, o które wzrosła liczba etatów w szkołach i przedszkolach.Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zwróciła się z prośba o pisemny wniosek-w tej sprawie.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poinformowała, iż pomimo decyzji Rady MiejskiejMosinie o przesunięciu środków w budżecie Gminy Mosina z przeznaczeniem na utworzenietrzeciego oddziału klasy I w Zespole Szkół w Mosinie, oddział ten nie powstanie.2astępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski wraz z kierownikiem Referatu OświatyNałgorzata Kasprzyk przeprowadzili z przewodniczącą obrad Małgorzata Kaptur polemikę
y powyższej sprawie.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur stwierdziła, iż w większości informacji o stanierealizacji zadań oświatowych przygotowywanych przez gminy, towarzyszy analiza i ocena,a także pewne propozycje rozwiązań. Wyraziła pogląd, iż głębsza analiza prawidłowości niezaszkodziłaby, a pomogła.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk stwierdziła, iż przedmiotowa informacjajest przygotowywana od kilku lat i oprócz tego, że jest mnóstwo pytań na temat, „państwojako radni też nie wyciągacie żadnych wniosków”.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur nie zgodziła się z powyższym poglądem. Stwierdziła,iż czuje się obrażona.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oświadczyła, iż nie będzie onaprzepraszać, bo dla niej „wnioski, które są tylko wnioskami na papierze to żadne wnioski”.Radna Wiesława Mania oraz radny Jacek Rogalka przeprowadzili polemikę z kierownikiemReferatu Oświaty Małgorzatą Kasprzyk w powyższej sprawie.
Radny Jacek Rogalka zwrócił się z wnioskiem o „wydruk” wniosków podjętych od początku2012 r., w celu stwierdzenia na ile zostały zrealizowane.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie pozytywną opinię w sprawieprojektu budżetu Gminy Mosina na 2013 rok w działach dotyczących oświaty i edukacyjnejopieki wychowawczej. W jego wyniku, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła wpowyższej sprawie negatywną opinię, gdyż 3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radnagłosowała „za”, a 2 radnych „wstrzymało się” od głosu. Tym samym, wyżej wymienionakomisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 2.Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie, przyjęła także w sprawieewentualnej regulacji obwodów szkolnych jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” wniosek nr 3.Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w sprawie stanu etatów w świetlicach szkolnychjednogłośnie, czyli 6 głosami „za” wniosek nr 4.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur wyraziła negatywną opinię w sprawie tegorocznejformy wręczenia stypendiów Samorządu Gminy Mosina.
Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wynikuktórej 5 głosami „za” przy I głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek nr 5.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie trybui szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego wramach inicjatywy lokalnej, po uwzględnieniu zaproponowanych poprawek.



2. Komisja negatywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na 2013 rok, w działach
dotyczących oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.

3. Komisja wnioskuje cło ReĘeratu Oświaty o przygotowanie propozycji nowego
podziału gminy na obwody skolne, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

4. Komisja wnioskuje o przedstawienie jej wykazu etatów w świetlicach w
poszczególnych szkołach, w roku szkolnym 2010/2011, 201 1/2012, a także w chwili
obecnej.

5. Komisja wnioskuje, aby wrócić do tradycji wręczania stypendiów Samorządu Gminy
Mosina podczas sesji Rady Miejskiej.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

protol4ołowala przewodniczyłaiu
JoannaN waczyk Małgorz ta Kaptur


