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Protokół nr 53/14

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2014 r.

w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury

i Sportu Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Krystyna Przynoga wyraziła zadowolenie

z pracy oraz pracowników, a także pracy filii. Poinformowała, że Powiat objął patronatem

„Dyktando dla leworęcznych”, patronuje też prof. Króliczak. Z biblioteki korzystają

mieszkańcy innych gmin. W okresie matur panuje wzmożony ruch.

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej Krystyna Przynoa odpowiedziała na

następujące pytania zgłoszone przez członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jaki jest

przekrój czytelników, co decyduje o zakupie książek w Mosinie i filiach, czy w bibliotece jest

dostępna prasa, jaki jest stan zatrudnienia w filiach i placówce macierzystej, czy oprócz formy

papierowej występują inne formy książek.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oraz inspektor oświaty Lidia

Baraniak przedstawiły szczegóły dotyczące organizacji przyszłego roku szkolnego 2014/2015

w porównaniu z 2013/2014, na podstawie materiałów, które stanowią załącznik niniejszego

prolokołu.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur wyraziła zgodę na wprowadzenie

niezaplanowanego w programie posiedzenia tematu dotyczącego rozbudowy Szkoły

Podstawowej w Czapurach i budowy sali gimnastycznej. Szczegóły dotyczące wyżej

wymienionego tematu przedstawił dyrektor SP w Czapurach Arkadiusz Jurek. Omówił on

genezę rozbudowy szkoły. Obecnie wszyscy rodzice nie posyłają dzieci do tutejszej szkoły,

ze względu na brak szatni, sali gimnastycznej, stołówki, izb lekcyjnych. Mieszka tutaj duża

liczba młodych małżeństw, budowane jest nowe przedszkole.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przekazała informację pochodzącą

od zastępcy burmistrza Sławomira Ratąjczaka, iż na koncepcję rozbudowy SP Czapury i SP

Krosno jest przeznaczone w bieżącym roku 22, 5 tys. zł.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur wyraziła przekonanie, że rozbudowa osiedla

w Czapurach idzie w kierunku Poznania, przy czym są szanse na zapełnienie szkoły. Wyraziła

także pogląd, iż szkoła powinna mieć pierwszeństwo z korzystania ze świetlicy

środowiskowej przed południem. Imprezy środowiskowe powinny odbywać się po południu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czapurach Arkadiusz Jurek wyjaśnił, iż świetlica

jest zajęta często od rana.
Radna Wiesława Mania zgłosiła wniosek o przygotowanie koncepcji rozbudowy SP

Czapury i Krosinko.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli

7 głosami „za” wniosek nr 1.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące

projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik

niniejszego protokołu.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby ust. 2 został wyłączony

z 3, stał się 3, a dotychczasowy 3 otrzymał numerację 4. Tym samym, przesunięciu

uległaby numeracja kolejnych paragrafów.
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła powyższą propozycję 5 głosami „za”

przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Tym samym przyjęła w przedmiotowej sprawie

wniosek nr 2.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące

projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla

podmiotów wprowadzających żłobki na ternie Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi

załącznik niniejszego protokołu.
Wyżej wymieniona komisja stała, przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie,

w wyniku której zaproponowała wprowadzenie zmian w treści projektu uchwały.

Komisja Edukacji, Kultury Sportu przyjęła w sprawie przedmiotowego projektu

uchwały wniosek nr 3.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień w sprawie

wniosku rodziców z Krosna dotyczącego dowozu dzieci, który stanowi załącznik niniejszego

protokołu. Poinformowała, że dyrektorzy przeprowadzili już rekrutację do szkół, przy czym ta

sytuacja we wniosku spowoduje wzrost kosztów o 1700,00 zł na miesiąc.

Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję, w trakcie której

wskazywano na precedens z tym związany, brak na komisji pana Marka Tomczaka, który

kieruje dowozami szkolnymi, wykorzystanie linii 691 komunikacji miejskiej.

Radny Jacek Szeszzuła zgłosił wniosek, iż sprawę należy przekazać burmistrzowi,

jako właściwemu organowi do podjęcia decyzji.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła jednogłośnie, czyli 8 głosami „za”

wniosek w powyższej sprawie.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

1. Komisja wnioskuje o opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w

Czapurach i w Krosinku.
2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za

świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Mosina wraz przyjętą poprawką

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania i

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów wprowadzających żłobki na terenie Gminy

Mosina, po uwzględnieniu proponowanych zmian.

4. Komisja wnioskuje, aby w wniosku rodziców dzieci z Krosna, decyzję podjął

Burmistrz, jako organ właściwy do jego rozpatrzenia.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20.

protókołowała przewodnic ła

Joanna Nowaczyk
Ł tMafgorżata Kaptur


