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Zmiany w „STRATEGII GMINY MOSINA NA LATA 2003 – 2013”: 
 
1. W dziale 2. Uwarunkowania rozwoju, rozdziale 2.1. Uwarunkowania rozwoju Gminy 

Mosina, podrozdziale 2.1.1. Krótkie omówienie uwarunkowań i potrzeb rozwojowych  
w kontekście realizacji obligatoryjnych zadań gminy, na str. 16 jest  
„●   SP Krosno - postawienie budynku od podstaw, na miejscu starego”,  
zmienia się na:  
„●   SP Krosno - modernizacja istniejącego budynku szkoły do standardu zapewniającego 

bezpieczeństwo dzieci” 
2. W dziale 3. Cele i programy strategiczne, rozdziale 3.3. Realizacja celów strategicznych  

- prognozy i projekty, w programie 2.4. Wspieranie aktywności kulturalnej oświatowej  
i sportowej, w projekcie 2.4.1. Tworzenie zaplecza infrastrukturalnego dla oświaty  
i kultury zmienia się treść Strategii na następującą: 

a) na stronie 49 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
1. Przystosowanie obiektów kulturowo - oświatowych do aktualnych potrzeb 

edukacyjnych 
Jakość kształcenia w dużej mierze zależy od warunków technicznych, w jakich 
odbywa się proces nauczania. Z uwagi na duże koszty utrzymania szkół zawsze 
odczuwana jest niewystarczalność środków finansowych na rozwój bazy oświatowej. 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wraz z dyrektorami szkół podstawowych 
przygotował  m. in. projekt  związany z modernizacją i uzupełnieniem istniejącej bazy 
oświatowej. Dotyczy on zarówno remontów szkół podstawowych, gimnazjów  
i przedszkoli. Proponowane zadania dotyczą głównie modernizacji boisk 
przyszkolnych, wymiany okien i dociepleń budynków, remontów dachów  
i modernizacji kotłowni. Projekt przewidziany jest jako zadanie ciągłe w latach  
2002-2010. W trakcie warsztatów strategicznych zasygnalizowano również potrzebę 
remontów świetlic wiejskich. Niezbędna jest ponadto budowa szkoły podstawowej 
odpowiadającej standardom pozwalającym kształcić młodzież, w tym szczególnie  
z terenu wiejskiego gminy, na poziomie pozwalającym sprostać wyzwaniom jakie 
niesie przyszłość. W gminie brakuje także odpowiedniej infrastruktury sportowej  
przy szkołach, która zapewniłaby  - w dbałości o obecne i przyszłe zdrowie młodzieży 
- możliwość kształtowania wśród niej aktywności sportowej. 

b) na stronie 50 w zadaniach do wykonania dodaje się:  
■ Budowa - jeśli pozwoli na to gminie jej sytuacja finansowa - nowej szkoły  

z zapleczem świetlicowym, stołówkowym i salą gimnastyczną z jednoczesną 
likwidacją istniejącej w Krośnie 

c) na stronie 50 w miarach wykonania projektu dodaje się: 
■  Wybudowana szkoła wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 


