
RADA J.A
W 1OS

Protokół nr 52/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 5 maja 2014 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:
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła informacje ogólne

dotyczące wykonania budżetu Gminy Mosina na rok 2013 w działach dotyczących oświaty
i wychowania.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dokonała analizy dochodów i wydatków
wykonanych w wyżej wymienionych działach budżetu. Kierownik Referatu Oświaty
Małgorzata Kasprzyk wraz z inspektorem ds. oświaty Lidią Baraniak odpowiedziały na
pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej wymienionej komisji stałej,
dotyczące m.in.: przyczyny dwukrotnego wyszczególnienia Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Czapurach w załączniku nr 5, kwoty 43 00,00 zł zapisanej w usługach
pozostałych, wydatków inwestycyjnych, środków wydatkowanych na badania lekarskie,
przyczyny różnic w wysokości kwot wydatkowanych na wyposażenie,
a także na Internet i telefony służbowe przez poszczególne placówki oświatowe.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przekazała pozostałym członkom komisji oraz
gościom materiał dotyczący rocznych wydatków na świetlice szkolne, który stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dokonała analizy powyższego
materiału.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień w powyższej
sprawie, a także w sprawie wydatków związanych z dotowaniem przedszkoli niepublicznych.
Odpowiedziała przy tym na pytania zgłoszone przez członków komisji, dotyczące m.in.:
liczby dzieci w przedszkolach w porównaniu z latami ubiegłymi, innych form wychowania
przedszkolnego, kwoty dotacji na jedno dziecko, wysokości dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, wpływu dofinansowania zewnętrznego dla przedszkoli na wysokość dotacji,
przeprowadzanych kontroli wykorzystania dotacji, różnicy kosztów utrzymania uczniów w
szkołach i przedszkolach, czy nie można połączyć dowozu miejskiego ze szkolnym, kosztów
utrzymania sali gimnastycznych. W tej części posiedzenia salę obrad opuścił radny Jacek
Rogalka, tak więc odtąd w dalszym posiedzeniu udział wzięło 6 członków Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła 3 głosami „za” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” wniosek w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina na rok 2013.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zyróciła się z pytaniem do kierownika
Referatu Oświaty Małgorzaty Kasprzyk o podstawy programowe realizowane w ramach
projektu „Radosne przedszkolaki”. Kierownik Referatu Oświaty Małorzata Kasprzyk
udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.

WNIOSEK PRZTJĘTY PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY i SPORTU:

Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina na rok 2013, w działach 801
i 854.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.00.

protokołowała przewodniczyła
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