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Pani Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca. 

 

W związku z wnioskami podjętymi przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Rady 

Miejskiej w Mosinie jako odpowiedź na prośbę Burmistrza Gminy Mosina o wyrażenie opinii 

w sprawie tworzenia na terenie gminy przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne niż jst 

podmioty, informuję że z danych dotyczących zarówno miejsc przedszkolnych jak i statystyki 

dotyczącej mieszkańców Gminy Mosina wynika, że w naszej gminie mamy wystarczającą liczbę miejsc 

wychowania przedszkolnego w odniesieniu do liczby mieszkańców. Miejsca te nie są równomiernie 

rozłożone na rozległym terenie Gminy Mosina i zauważam, że w rejonie Czapur, Wiórka i Daszewic 

funkcjonuje jedno przedszkole prowadzone przez  Gminę Mosina, oddziały przedszkolne dla dzieci 6-

cio letnich w szkołach podstawowych i dwa bardzo duże przedszkola niepubliczne. W związku z tym 

w najbliższych latach planujemy powiększyć ilość sal na zajęcia prowadzone w Przedszkolu w Wiórku.  

Z uwagi na bardzo wysoką, w odniesieniu do sąsiednich gmin, podstawową kwotę dotacji (1.387,46 zł 

miesięcznie na jedno dziecko w przedszkolach publicznych i 75% PKD – 1.040,59 zł miesięcznie 

na dziecko w przedszkolach niepublicznych) zachęcającą do tworzenia miejsc przedszkolnych 

w Gminie Mosina, bezzasadne jest zachęcanie kolejnych podmiotów zewnętrznych do tworzenia 

przedszkoli publicznych na terenie naszej gminy. 

Po dokonaniu wstępnych wyliczeń w wypłacanych dotacjach oszacowano (przy załażeniu 

że w przedszkolu jest 75 dzieci i zgodnie z podstawową kwotą dotacji aktualną na dzień 1 sierpnia 

2021 r.) roczna różnica w wypłaconej dotacji pomiędzy przedszkolem publicznym i niepublicznym 

może wynieść dla takiej placówki 312.183 zł rocznie 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 
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Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. Niepubliczne Przedszkole Calineczka, Krosno, ul. Olszynkowa 1 – do wiadomości 

3. Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Picasso:, ul. Jacka Malczewskiego 43, Mosina – do wiadomości 

4. a/a. 

 

 Sprawę prowadzi: 

Anna Balcerek-Kałek, Referat Oświaty i Sportu, 

tel. 61 8109 580. 


