
RADA MEJKA
W MOE

Protokół nr 26/12
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 7 maja 2012 r., w Sali Radnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Małorzata Kaitur. 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 Przynoa przedstawiła szczegóły
dotyczące realizacji budżetu wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej Gminy Mosina
za rok 2011. Powiadomiła przy tym o szczegółach dotyczących zakupu nowych woluminów
do księgozbioru.
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek poinformował o szczegółach
dotyczących wykonania budżetu wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej Gminy Mosina
za rok 2011. Odpowiedział przy tym na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez
członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dotyczące m.in. kosztów ogrzewania budynku
cśrodka kultury i jego termomodernizacji, kosztów związanych z poborem energii
elektrycznej, etapu prac nad rozbudową Izby Muzealnej, wkładu sponsoringu

organizowanie imprez.
Radny Piotr Wilanowski zaproponował, aby wobec ograniczonej liczby miejsc w sali
MOK-u, rozważyć możliwość organizacji koncertów plenerowych.
V%Jyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Radny Piotr Wilanowski zaproponował, aby Mosiński Ośrodek Kultury podjął starania
c pozyskanie środków w ramach programu udostępniania obiektów osobom
niepełnosprawnym.
Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek ustosunkował się do powyższej
propozycji.
Barbara Wiśniewska z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przedstawiła szczegóły
dotyczące realizacji budżetu wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej Gminy Mosina

roku 2011.. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję w sprawie możliwości
podlewania trawy na boisku sportowym wodą z Kanału Mosińskiego.
Lnspektor ds. oświaty Lidia Baraniak omówiła budżet Gminy Mosina za rok 2011 w dziale
dotyczącym oświaty. Następnie wraz z kierownikiem Referatu Oświaty Małgorzatą Kasprzyk
odpowiedziała na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej
yyymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczące m.in. przyczyny
riiewykonania planu w dochodach z najmu i dzierżawy, dochodów z dzierżawy sklepiku
r Zespole Szkół w Mosinie, przyczyny niewykonania planowanej kwoty w rozdziale
dotyczącym przedszkoli, odpłatności za pobyt w przedszkolach dzieci z innych gmin,
ralizacji programu „Uczymy się — poznajemy świat — rozwijamy”, których szkół dotyczy
audyt ISSO, obiektów oświatowych ogrzewanych na węgiel, niewykonanej kwoty
zaplanowanej na dowozy szkolne, kwoty pochodzącej z prowizji PZU, przyczyny
riiewykonania kwoty zaplanowanej na zakup materiałów i wyposażenia, kosztów związanych

utworzeniem zespołów szkół w Rogalinku i w Rogalinie.
Radny Jacek Rogalka zaproponował, aby wzorem innych gmin rozważyć możliwość
zastąpienia dowozów szkolnych komunikacją publiczną.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Uzgodniła przy tym, iż problem ten będzie tematem dodatkowego posiedzenia komisji stałej
Rady Miejskiej w Mosinie, w dniu 8 października br.



Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zapytała, czy dyrektorzy szkół muszą pytać
kierownika Referatu Oświaty o możliwość dokonania zakupu, który był zaplanowany
y budżecie szkoły.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień powyższej sprawie.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję na temat odbierania autonomii
dyrektorom szkół oraz okazywania braku zaufania, na przykładzie powyższej sprawy.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na duże dysproporcje między
szkołami w opłatach za telefony.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za
rok 2011 w działach dotyczących oświaty, kultury i kultury fizycznej 3 głosami „za” przy 4
głosach „wstrzymuj ących się” wniosek.
Radny Jacek Szeszuła poinformował, iż Krzysztof Borne chciałby zapoznać wyżej
iymienioną komisję stałą ofertą Stowarzyszenia Integracyjnego „WIESI[N”.
Przewodniczący Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej Jacek Rogalka
zaproponował, iż zaprosi on Krzysztofa Borne na czerwcowe posiedzenie wyżej wymienionej
komisji stałej.

.yNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2011 w działach
dotyczących oświaty, kultury oraz kultury fizycznej.

INa tym posiedzenie zakończono o godz. 20.35.
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