
RADA MIEJSKA
W MOSIIE

Protokó! nr 35/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 18 lutego 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 lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Burmistrz Zofia SDringer poinformowała o perspektywach realizacji projektu rozbudowy
budynku szkolnego przy ni. Krasickiego w Mosinie.
Zastępca kierownika Referatu Inwestycji Agnieszka Grabarczyk przedstawiła projekt
rozbudowy budynku szkolnego przy ul. Krasickiego w Mosinie. Przedstawiła przy tym
szczegóły dotyczące przedmiotowego projektu. Następnie wraz burmistrz Zofią Springer oraz
dyrektorem Zespołu Szkół w Mosinie Grażyną Bartkowiak odpowiedziała na pytania
zgłoszone w powyższej sprawie przez członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
dotyczące m.in.: łącznika między stary a nowym budynkiem, jego wymiarów kubaturowych
i długości, łącznika między nowym budynkiem a salą gimnastyczną, liczby kondygnacji,
wysokości projektowanej sali gimnastycznej, konstrukcji projektowanego łącznika, czy w
łączniku jest przewidziane ogrzewanie, liczby pozyskanych sal, z czego będzie wykonany
dach, kosztu budowy sali gimnastycznej i nowego budynku.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję na temat długości
projektowanego łącznika.
Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie Grażyna Bartkowiak poinformowała o szczegółach
dotyczących rozwiązań organizacyjnych oraz funkcjonowania kierowanej przez nią placówki
oświatowej, a także perspektywy organizacyjne na najbliższe lata.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie.
Kierownik Referatu Oświaty Małorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
którego kopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie przedstawiła szczegóły
dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
przedszkoli prowadzonych przez osoby prywatne i fizyczne, dla niepublicznych przedszkoli
oraz imiych form wychowania przedszkolnego, którego kserokopia stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Następnie odpowiedziała na pytania zgłoszone w powyższej sprawie
przez członków wyżej wymienionej komisji stałej, dotyczące m.in. procedury kontroli
przyznanych dotacji, sankcji przewidzianych w przypadku uniemożliwienia kontroli.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w przedmiotowej sprawie jednogłośnie,
czyli 8 głosami „za” wniosek nr 1.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w sprawie projektu
rozbudowy budynku szkolnego przy ul. Krasickiego w Mosinie jednogłośnie, czyli 8 głosami
„za” wnioski nr 2 i 3.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ustaliła, że zaplanowany temat swojego następnego
posiedzenia dotyczący planu i realizacji wydatków budżetowych w poszczególnych
placówkach oświatowych w 2010 —2012 r., zrealizuje na kwietniowym posiedzeniu.
Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie bez sprzeciwu wniosek nr 4.
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prywatne i fizyczne,
dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

2. Komisja wnioskuje o uzasadnienie długości łącznika w projektowanym budynku
szkolnym przy ul. Krasickiego w Mosinie, a także o rozważenie możliwości jego
skrócenia i ograniczenia konstrukcji szklanej na rzecz zabudowanej. Komisja zwraca
się również z prośbą o informację, jakie rozwiązanie komunikacyjne proponuje
projektant dla obydwu budynków.

3. Komisja wnioskuje o przedstawienie wizualizacji całego kompleksu szkolnego przy
ul. Krasickiego w Mosinie.

4. W związku z tematem swojego posiedzenia w miesiącu kwietniu: „Plan i realizacja
wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych w 2010 — 2012
r. — zestawienie plan i wykonanie”, komisja wnioskuje o przygotowanie zestawienia
za wyżej wymienione lata, w działach dotyczących oświaty — w paragrafach: zakup
materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zasług usług
remontowych, zakup usług pozostałych, wydatków inwestycyjnych w poszczególnych
placówkach oświatowych.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.30.

protokołowała przewodniczyła
„

Joanna Nowaczyk Malgorzata kaptur


