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Protokól nr 43/13
z wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbylo się w dniu 16 września 2013 r.
na terenie Szkoly Podstawowej w Pecnej.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.35 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Małgorzata Kaitur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dokonała oglądu pomieszczeń w budynku Szkoły

Podstawowej w Pecnej. Dyrektor wyżej wymienionej placówki oświatowej Małgorzata
Sroczyńska oraz radna Barbara Czaińska udzieliły informacji dotyczących poszczególnych
pomieszczeń.

Zastępca kierownika Referatu Inwestycji Agnieszka Grabarczyk poinformowała
o szczegółach dotyczących przebiegu oraz kosztów inwestycji adaptacji pomieszczeń
dla oddziału przedszkolnego. Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone w powyższej
sprawie przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.: kosztów
całkowitych tej inwestycji, przyczyny pozostawienia schodów w pomieszczeniu
gospodarczym, odbioru technicznego inwestycji, oznakowania drogi ewakuacyjnej.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Pecnej Małgorzata Sroczyńska odpowiedziały na pytania dotyczące m.in.:
kosztów utrzymania jednego ucznia, remontu dachu, średniej liczby uczniów w klasie, stopnia
wykorzystania miejsc w przedszkolu, kosztu pobytu jednego dziecka przedszkolu.

Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w sprawie opieki
logopedycznej w gminnych szkołach i przedszkolach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej Małgorzata Sroczyńska poinformowała
o szczegółach dotyczących wyposażenia kierowanej przez nią placówki w sprzęt
komputerowy.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła się prośbą o informację dotyczącą
ilości komputerów starszych niż 5-letnie, będących na wyposażeniu szkół. Kierownik
Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zaproponowała, iż taką informację zawrze
w przygotowywanej informacji o stanie oświaty. Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur
zwróciła się również z prośbą o pozyskanie od dyrektorów informacji, jakie byłyby
największe potrzeby poszczególnych placówek w przedmiotowym zakresie.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień na temat
programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu”. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
przeprowadziła dyskusję w sprawie kryterium podziału pozyskanych w ramach tego projektu
komputerów.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą o pozyskanie od
dyrektorów gminnych gimnazjów informacji uczniowskich projektach dotyczących lokalnej
historii.

Radna Wiesława Mania zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji na temat
pozyskanego dofinansowania przez przedszkola prywatne w ramach funduszy unijnych.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poinformowała, iŻ prośbę o taką informację skieruje
ona do poszczególnych dyrektorów. Następnie zwróciła się z pytaniem, z czego wynikają
oszczędności w wydatkach na dowóz uczniów do szkół. Kierownik Referatu Oświaty
Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.
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Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” wniosek nr 1,
a także bez sprzeciwu — wniosek nr 2 i wniosek nr 3.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zaproponowała podjęcie wniosku o pilne
przeanalizowanie sytuacji lokalowej Szkoły Podstawowej w Czapurach. Radna Wiesława
Mania zaproponowała, aby temat taki ująć w przyszłym planie pracy komisji.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:
1. Komisja wnioskuje o przeznaczenie w budżecie Gminy Mosina na 2014 rok,

maksymalnie możliwej kwoty na rozbudowę szkoły przy ul. Krasickiego.
2. Komisja zwraca się do Burmistrza o zapoznanie jej członków z regulaminem podziału

komputerów w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego”, na
posiedzeniu w miesiącu październiku.

3. Komisja wnioskuje o informację na temat wykorzystania świetlicy w Czapurach na
potrzeby szkoły.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.45.

protoko owala przewodniczyła
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