
Protokól nr 3/15
ze wspólnego posiedzenia

Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się

w dniu 7 stycznia 2015 r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pL 20 Października 1.

Posiedzenie otworzył o godz. I 7.30 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Roman Kolankiewicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej. Komisji Budżetu i Finansów oraz goście według za/qczonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENiA:
Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu

budżetu Gminy Mosina na 2015 r.. a także dochodów i wydatków w działach dotyczących
oświaty, kultury i sportu.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzatą Kasprzyk poinformowała o szczegółach
dotyczących działu .Oświata i Wychowanie” wżej wymienionego projektu budżetu.
Następnie wraz z burmistrzem Jerzym Rysiem. jego zastępcą Przemysławem Mielochem
i Skarbnikiem Gminy Mosina Maria Borowiak odpowiedziała na pytania zgłoszone
w powyższej sprawie przez członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji
Budżetu i Finansów, dotyczących m.in.: różnicy wysokości budżetu w omawianym dziale
w stosunku do roku 2014. liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli poza gminą
i wysokości kosztów z tym związanych, kwoty przeznaczonej na projekt techniczny
rozbudowy szkoły w Czapurach i budowy sali gimnastycznej. liczby opracowanych koncepcji
na tę inwestycję, prawdziwości informacji o udziale prywatnej firmy ..Family House”
w finansowaniu rozbudowy szkoły w Czapurach, perspektywy rozbudowy szkoły w Krośnie,
wysokości kwoty potrzebnej na budowę sali gimnastycznej w Krośnie, kwoty przeznaczonej
w projekcie budżetu na zakup pomocy dydaktycznych. a także usług zdrowotnych.
przyczyny wzrostu wydatków na zakup usług telefonicznych, wysokości środków
przeznaczonych na zajęcia dodatkowe w roku 2014 i jakie przewidziane na ten cel
w projekcie budżetu na rok 2015. jakie kryteria brane są pod uwagę przy przyznawaniu
środków na finansowanie sportu. liczby dzicci objętych dotacją na przedszkola specjalne.
innych form wychowania przedszkolnego.

Radna Małgorzata Rkowska zwróciła się z prośbą o możliwość zapoznania
z koncepcjami rozbudowy szkoły w Czapurach oraz w Krosinku.

Przeodiiuzaa Komisji Budzetu i I inansow V lesłax\a Mania z\%roLlła sic z prosha
o przedstawienie przedmiotowych koncepcji na wspólnym posiedzeniu wyżej wymienionej
komisji stałej oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego.

Członkowie Komisji Edukacji. Kultury i Sportu. Komisji Budżetu i Finansów oraz
goście przeprowadzili dyskusję na temat idei budowy hali widowiskowo-sportowej
w Krośnie. a także na temat możliwości poczynienia oszczędności finansowch poprzez
termomodernizację obiektów oświatowych.

Radna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na wzrost w ydatków na przedszkola
niepubliczne w porównaniu do roku ubiegłego. Zapytała o przyczynę tego faktu, a także
sYtuacji, w której budynek przedszkola prywatnego w Krośnie jest oddziałem przedszkola
w Rogalinku. Zwróciła się z prośbą o opinię prawną w powyższej sprawie.

Radny Michał Kleiher zwrócił uwagę na nieproporcjonalny jego zdaniem podział
środków przyznawanych w ramach zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.



Zaproponował zwiększenie puli środków na ten ceL Zwrócił się z prośbą o możliwość
zapoznania się z kryteriami ich przyznawania.

Zastępca burmistrza Przemysław Mieloch zaproponował, aby ze względu na bliski
termin rozstrzygnięcia konkursu kwestią zwiększenia puli środków ząjąć się przy nąjhliższej
zmianie budżetu.

Przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół w Krośnie
zaproponował powołanie rady oświatowej. Poinformował o także o związanych z tym
szczegółach.

Radny NIichal Kleiher zadeklarował. iż Komisja Edukacji. Kultury i Sportu ząjmie się
powyższą propozycją.

Na hm posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

protokołowała przewodniczyła

Joanna Nowaczyk Wiesława Mania


