
RADA MIEJSKA
WMOS?E

Protokoł nr 37/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2013 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:
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina

Waligórska przedstawiła informację z realizacji Uchwały nr XIX! 136/11 Rady Miejskiej
w Mosinie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy samorządu
Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012, realizowane wg działu, rozdziału, paragrafu
klasyfikacji budżetowej w 2012 r., a także Uchwały nr III/12/10 Rady Miejskiej Mosinie
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju
sportu na terenie Gminy Mosina, których kserokopie stanowią załącznik niniejszego
protokołu. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez
członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dotyczące m.in. kryterium podziału środków,
stosunku kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań z zakresu pożytku publicznego
w roku 2012 do roku 2011, fundacji „Apetyt na Kulturę”, Stowarzyszenia Turystyki
i Rekreacji Wodnej WARTA, liczby ofert odrzuconych, wysokości zwrotu
niewykorzystanych dotacji, liczby uczestniczących mieszkańców.

Prezes stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko Dorota Lisiak poinformowała
o szczegółach dotyczących działalności tego stowarzyszenia.

Danuta Białas z Kręgu Instruktorskiego TWA „Elita” zwróciła uwagę, iż
przeprowadzony, tegoroczny konkurs ofert na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, nie jest
spójny z Rocznym Programem Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2012, w kwestii ograniczenia katalogu zadań do dwóch form wypoczynku letniego.
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina
Waliórski ustosunkowała się do powyższej wypowiedzi. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
przeprowadziła w powyższej sprawie dyskusję. Członkowie wyżej w wymienionej komisji
stałej zaproponowali, aby na przyszłość uściślić zapisy Rocznego Programu Współpracy
samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także by konkurs ofert na wypoczynek
letni dzieci i młodzieży z określeniem możliwych form tego wypoczynku, ogłaszany był
z odpowiednim wyprzedzeniem, by organizatorzy mieli ich świadomość w procesie
planowania. Prezes stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko Dorota Lisiak
poinformowała, iż nie dotarła do niej informacja o ogłoszeniu przedmiotowego konkursu.
Stwierdziła również, iż brak jest gminnego funduszu na wspieranie inicjatyw organizacji
i stowarzyszeń w ramach umów o partnerstwie. Wyżej wymieniona komisja stała
przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

Prezes stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko Dorota Lisiak wyraziła także
pogląd, iż w ofercie środków na zadania pożytku publicznego realizowane przez organizacje
i stowarzyszenia, za mało jest środków przeznaczonych na kulturę. Zaproponowała przy tym,
aby świetlice wiejskie pełniły rolę małych ośrodków kulturalnych.
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Prezes chóru p.w. św. Cecyłii Bronisława Dawidziak poinformowała

o formach działalności chóru dofinansowanych w ramach współpracy samorządu Gminy
Mosina z organizacjami pozarządowymi. Powiadomiła także o odbytych i planowanych
koncertach.

Prezes Stowarzyszenia „Wiestin” Krzysztof Borne powiadomił o szczegółach
dotyczących działalności tego stowarzyszenia. Zwrócił także z zapytaniami i propozycjami
dotyczącymi: planów wybudowania kładki lub promu na Warcie w Czapurach, realizacji
ścieżek rowerowych między Wiórkiem a Sasinowem, zrealizowania projektu przystani nad
Wartą we Wiórku, utworzenia w „gminie” komórki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
wsparcia organizacyjnego ze strony Urzędu Miejskiego imprez przygotowywanych przez
stowarzyszenie „Wiestin”.

Prezes Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko Dorota Lisiak zwróciła się
z pytaniem o diagnozę środowiska lokalnego dotyczącej potrzeb w zakresie oferty kulturalnej.
Zwróciła przy tym uwagę na takie potrzeby w zakresie oferty kulturalno-oświatowej. Komisja
Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zapoznała się ze sprawozdaniami organizacji
i stowarzyszeń z realizacji dofinansowanych zadań.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przypomniała, iż zgodnie z wcześniejszym
ustaleniem, tematem dzisiejszego posiedzenia miała być analiza „Planu i realizacji wydatków
budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych w 2010 — 2012 r. — zestawienie
plan i wykonanie”. Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zwróciła uwagę,
iż temat ten nie został podany w zaproszeniu na posiedzenie komisji. Prowadząca obrady
Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby w związku z powyższym, komisja zajęła się tym
tematem na posiedzeniu majowym. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu bez sprzeciwu
przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 1.

Radny Piotr Wilanowski zwrócił się z pytaniem o program tworzenia boisk
trawiastych oraz ich pielęgnacji. Wyżej wymieniona komisja stała bez sprzeciwu przyjęła
w powyższej sprawie wniosek nr 2.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dokonała organizacyjnych ustaleń w sprawie
posiedzenia w dniu 18 kwietnia w Daszewicach. Uzgodniono przy tym, że opinię w sprawie
projektu uchwały dotyczącego utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach, komisja podejmie
na swoim posiedzeniu w dniu sesji, na pół godziny przed jej rozpoczęciem.

WNIOSKI PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

1. Komisja wnioskuje o przygotowanie zestawienia kosztów ogrzewania i zakupu energii
w placówkach oświatowych w roku 2010 i 2012.

2. Komisja wnioskuje o dostarczenie członkom komisji regulaminu sposobu utrzymania
i bieżącej pielęgnacji boisk trawiastych na terenie Gminy Mosina.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.05.

protoIblowala pjzewodniczyla

Joanrnią Nwaczyk Małgorzaiśi Kaptur


