
RADA MIEJSKA
W MOSIME

Protokól nr 33/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2013 r.
w Sali Posiedzeń 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 wedbig załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadząca obrady Małorzata Kaptur wyjaśniła, iż w związku z tematem posiedzenia
dotyczącym bezpieczeństwa dzieci na terenie szkół, zwróciła się ona do Referatu Oświaty
o przygotowanie ogólnej informacji wprowadzającej do tego tematu.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła informację dotyczącą
powyższej sprawy. Następnie powiadomiła, iż pozwoliła sobie ona i „pan burmistrz” zaprosić
na dzisiejsze posiedzenie wszystkich dyrektorów szkół, gdyż na ostatnim posiedzeniu komisji
edukacji był podjęty temat świetlic szkolnych. Ponieważ jest to typowo zadnie organizacyjne
szkoły leżące w kompetencji dyrektora, na ostatniej naradzie dyrektorów „rozmawialiśmy na
temat bezpieczeństwa w naszych szkołach i temat, który sformułowała pani przewodnicząca,
a brzmiał on w ten sposób — bezpieczeństwo uczniów na terenie szkół — informacja,
stwierdziliśmy, że jest tak ogólny, tak dla nas mało zrozumiały, bo tak naprawdę nie
wiedzieliśmy, do czego mamy się ustosunkować”, że „najlepiej będzie jeżeli zjawimy się na
tym spotkaniu wszyscy”, bo „będzie informacja z pierwszej ręki”.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur odniosła się do przedstawionej wyżej informacji.
Stwierdziła przy tym, iż spodziewała się, iż będzie ona bardziej szczegółowa. Wyjaśniła przy
tym, iż Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zaprosiła na dzisiejsze posiedzenie przedstawicieli
rodziców, ze względu na wagę ich głosu w sprawie bezpieczeństwa dzieci w szkołach.
Radny Łukasz Kasprowicz poinformował, iż wielu rodziców obecnych na sali przyszło
z powodu likwidacji dowozów dzieci z kilku części Mosiny.
Kierownik Referatu Oświaty Małorzata Kasprzyk wyjaśniła, iż żadne dziecko, które
ma powyżej 3, czyli dzieci, które są w klasach O — iii i dzieci starsze, które mają powyżej
4 krn do szkoły, nie sąnieobjęte dowożeniem — te wszystkie dzieci są dowożone.
Radny Łukasz Kasprowicz wyjaśnił, iż ma on tu na myśli Nowe Krosno i ul. Jeziorną.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, że ustawa o systemie
oświaty nakłada na gminę obowiązek dowożenia dzieci klas 0-III jeżeli dziecko ma do szkoły
powyżej 3 krn i dla dzieci starszych, jeżeli dziecko ma powyżej 4 krn, czy z „Madery” dzieci
maja do szkoły powyżej 3 krn.
Przedstawiciel rodziców zapytał, jak sobie „pani” wyobraża, by 6-letnie dziecko 2 krn 800 m
samo z 8-kilogramowym plecakiem miało dojść do szkoły przez nieodśnieżony chodnik.
Przedstawicielka rodziców zwróciła uwagę, iż droga, a także droga na skróty jest
niebezpieczna.
Przedstawiciel rodziców stwierdził, iż do piątku ten autobus jeździł. Zapytał, co się stało,
że już teraz nie jeździ.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, iż przytoczone przez kierownik
Referatu Oświaty Małorzatę Kasprzyk przepisy nie zmieniły się, a dzieci były wcześniej
dowożone. Przypomniała też, iż podczas przedostatniego posiedzenia komisji, którego
tematem były dowozy szkolne, nie padło ani jedno słowo ze strony urzędu, że będą tutaj
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robione jakieś regulacje, że będą zmniejszane ilości tras, kursów itd. Zapytała, dlaczego ta
zmiana została wprowadzona właśnie w takim okresie i bez wcześniejszego poinformowania
zainteresowanych.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.
Poinformowała przy tym, iż rzeczywiście gmina wcześniej dowoziła dzieci, a w tej chwili
dochodzi do regulacji.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur stwierdziła, iż komisja nie otrzymała takiej
informacji, że ze względów finansowych będąjakieś regulacje w dowozach.
Przewodnicząca Rady Rodziców SP 2 Paulina Stróżyńska zwróciła uwagę, iż problem nie
dotyczy kilkorga dzieci, ale całego autobusu, a nawet dwóch i to tych najmłodszych.
Uzasadniła przy tym potrzebę utrzymania dowozów dzieci z Nowego Krosna. Poinformowała
także, iż dzieci idące z głębszych rejonów „Madery” na przystanek na pewno mają 3 krn,
a „państwo liczycie” od przystanku.
Przedstawicielka rodziców wyraziła pogląd, iż „państwo zaczęliście oszczędności od dzieci”.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk stwierdziła, iż „wcale to nie chodzi
o oszczędności, trzeba pewne sprawy uregulować”.
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wraz z gośćmi, przeprowadziła dalszą dyskusję w sprawie
problemu likwidacji dowozu dzieci z osiedla Nowe Krosno.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur wyraziła przekonanie, że przepisy mówią,
iż odległość się mierzy nie od punktu zbiorczego jakim jest przystanek, tylko od miejsca
zamieszkania dziecka do szkoły.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, że przekaże
ona prowadzącej obrad interpretację prawną w tej sprawie.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zaproponowała kolejne posiedzenie Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu w sprawie likwidacji dowozu szkolnego dzieci z osiedla Nowe Krosno,
na którym przedstawione zostaną dokładne dane i wyliczenia.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk stwierdziła, iż ona absolutnie nie uważa,
żeby była potrzeba, „abyśmy w takim szerokim gronie rozmawiali”. Zaproponowała, iż ona
poprzez dyrektorów poinformuje „państwa” o rozwiązaniu tej sprawy jeszcze w tym
tygodniu.
Przedstawiciele rodziców nie zaaprobowali powyższej propozycji.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur poinformowała, iż organizuje ona za tydzień
spotkanie w tej sprawie o godz. 1 „7.30, zaprasza ona „panią kierownik”, zainteresowanych
rodziców i dyrektorów.
Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Gminę Mosina przedstawili informację na temat pracy
Straży Miejskiej na rzecz bezpieczeństwa uczniów tych szkół.
Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski przedstawił szczegóły dotyczącej powyższej
sprawy.
Przedstawiciele rodziców poinformowali o problemach związanych z bezpieczeństwem
uczniów szkół Gminy Mosina.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w tej sprawie.
Prowadząca obrady Małorzata Kaptur zwróciła się z pytaniem do dyrektorów szkół
o rozwiązanie problemu osób „obcych” w szkołach.
Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Grażyna Koralewska, przewodnicząca Rady Rodziców tej
szkoły Paulina Stróżyńska oraz dyrektor Ginmazjum iii 1 Ewa A. Szyrnańska udzieliły
wyjaśnień w powyższej sprawie.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk stwierdziła, iż ponieważ wyraźnie padło
na sesji Rady Miejskiej w Mosinie, w momencie, kiedy był opiniowany przez komisje
edukacji budżet w dziale oświaty na rok 2013, wyraźnie pani wtedy wskazała, że jednym
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z punktów, dlaczego on został zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Kultury i SportuRady Miejskiej w Mosinie negatywnie, są zbyt wysokie koszty świetlic szkolnych.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przedstawiła swoje stanowisko w powyższej sprawie,na podstawie danych porównawczych — kosztów utrzymania świetlic w innych gminach oraz
liczby etatów w świetlicach poszczególnych szkół.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk ustosunkowała się do powyższejwypowiedzi.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej przeprowadziła w tej sprawie dyskusję,
w trakcie której wyjaśnień udzielili dyrektorzy gminnych szkół.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.40.

protokołowala pyzewodniczyla—
I A

JoannaLNdwaczyk Małgorza4i Kaptur


