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Protokól nr 36/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyto się w dniu 18 marca 2013 r.
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie,

p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury

i Sportu Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej

komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przypomniała, iż Komisja Edukacji, Kultury

i Sportu na swoim ostatnim posiedzeniu przyjęła wnioski: o uzasadnienie długości łącznika

w projektowanym budynku szkolnym przy ul. Krasickiego w Mosinie, o rozważenie

możliwości jego skrócenia i ograniczenia konstrukcji szklanej na rzecz zabudowanej,

o informację, jakie rozwiązanie komunikacyjne proponuje projektant dla obydwu budynków,

a także o przedstawienie wizualizacji całego kompleksu szkolnego przy ul. Krasickiego

w Mosinie. Następnie przedstawiła odpowiedzi udzielone w powyższej sprawie, które

stanowią załącznik niniejszego protokołu. Stwierdziła również, iż udzielone odpowiedzi nie są
satysfakcjonujące. Zwróciła się z pytaniem, kto zdecydował o zmianie w koncepcji

rozbudowy szkoły przy ul. Krasickiego w stosunku do pierwszej, przedstawionej przez

projektanta wersji. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję w powyższej

sprawie. Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk wyjaśniła, iż sprawą

merytorycznie zajmuje się Referat Inwestycji.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała o szczegółach

dotyczących wyposażenia szkół prowadzonych przez Gminę Mosina w sprzęt komputerowy,

na podstawie materiału, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Edukacji,

Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w trakcie której wyjaśnień

udzielili zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski oraz kierownik Referatu Oświaty

Małgorzata Kasprzyk.
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przypon-miała, iż komisja ustaliła wcześniej,

że ogłosi konkurs dla szkół prowadzonych przez Gminę Mosina na najlepszą stronę

internetową. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję dotyczącą

szczegółów organizacyjnych tego konkursu. Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła

się z prośbą do kierownika Referatu Oświaty Małgorzaty Kasprzyk o przekazanie dyrektorom

szkół prowadzonym przez Gminę Mosina, iż komisja interesuje się tym tematem

i członkowie komisji będą przyglądać się stronom internetowym, a na swoim posiedzeniu

czerwcowym, dokonają wyboru najlepszej.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą o uzupełnienie na stronie

internetowej Gminy Mosina, adresów stron internetowych szkół oraz kontaktów mailowych.
Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemar Demuth oraz audytor wewnętrzny

Justyna Kaczmarczyk poinformowali o szczegółach dotyczących zasad wykorzystywania

obiektów sportowych należących do gminy. Odpowiedzieli przy tym na pytania zgłoszone

w powyższej sprawie przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in.:

dalszego wykonania oraz zarządzania boiskami wykonywanymi w ramach projektu Lidera

Zielonej Wielkopolski, odpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie boisk. Komisja

Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła także dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku

której bez sprzeciwu przyjęła wniosek.
Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła informację z realizacji
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określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
której kserokopia stanowi załącznik mniejszego protokołu. Wyżej wymieniona komisja stała
przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wytypowała trzech swoich przedstawicieli do
udziału w pracach komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej, którymi zostali radni: Małgorzata Kaptur, Jacek
Rogalka i Jacek Szeszuła. Wspólnie z kierownikiem Referatu Oświaty Małgorzatą Kasprzyk
oraz kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Waldemarem Demuthem Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu ustaliła, iż spotkanie wyżej wymienionej komisji opiniującej odbędzie się
w dniu 3 kwietnia, o godz. 10.00.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zaproponowała zgłoszenie pytań
do materiału przekazanego przez Referat Oświaty, dotyczącego „Planu i realizacji wydatków
budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych w 2010 — 2012 r. — zestawienie
plan i wykonanie”, który komisja omówi na posiedzeniu w miesiącu kwietniu. Zwróciła się
także z prośbą o wyodrębnienie wydatków związanych z ogrzewaniem oraz wyszczególnienie
wydatków wchodzących w skład pozycji „zakup usług pozostałych”.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące
projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Prowadząca obrady Małgorzata Kartur
zwróciła się z pytaniem o pozytywne opinie rad pedagogicznych obydwu szkół. Kierownik
Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk poinformowała, iż one już są. Następnie przekazała je
do wglądu, udzielając przy tym wyjaśnień co do ich treści. Prowadząca obrady Małgorzata
Kaptur oraz radny Jacek Szeszuła zgłosili swoje wątpliwości dotyczące strony redakcyjnej
przedmiotowych opinii. Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zadeklarowała, iż
opinie te pod względem redakcyjnym zostaną poprawione. Uzgodniła również z Komisją
Edukacji, Kultury i Sportu, iż przedmiotowy projekty uchwały zostanie rozpatrzony przez
Radę Miejską w Mosinie na sesji w miesiącu kwietniu. Komisja ustaliła, iż następne swoje
posiedzenie odbędzie w planowanym swoim terminie — 15 kwietnia o godz. 16.30, na terenie
budynku szkolnego w Daszewicach.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień dotyczących
stanu formalno-prawnego dotyczącego procesu odzyskiwania budynku użytkowanego przez
„szkołę katolick” w Mosinie. Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

Komisja wnosi o przedstawienie na jej posiedzeniu w dniu 15 kwietnia br. szczegółów
dotyczących zasad pielęgnacji boisk wykonanych w ramach programu LIDER i ich
zarządzania.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.30.

protokołowała przewodniczyła („
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