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W

Protokół nr 42/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 17 czerwca 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:
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przystąpił do wyjaśnienia szczegóły dotyczące

proponowanej formy przeprowadzenia konkursu na najlepszą stronę internetową gminnych
szkół. Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk zwrócił się z prośbą o udzielenie
głosu. Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zaproponował, iż udzieli jej głosu po
przeprowadzeniu konkursu. Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk
przeprowadziła polemikę w powyższej sprawie z prowadzącą obrady Małgorzatą Kaptur.
Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie
Radna Barbara Czaińska opuściła Sale Radnego, tak więc odtąd w dalszym posiedzeniu
udział wzięło 6 członków wyżej wymienionej komisji stałej.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby zrezygnować z ocieniania
stron internetowych szkół i podzielić się jedynie uwagami na ich temat. Komisja Edukacji,
Kultury i Sportu przeprowadziła dyskusję na temat stron internetowych gminnych szkół,
w trakcie której poszczególni członkowie przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące
poszczególnych stron.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur udzieliła głosu kierownik Referatu Oświaty
Małgorzacie Kasprzyk, która przedstawił zarzuty dyrektorów gminnych placówek
oświatowych, pod adresem przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Prowadząca
obrady Małgorzata Kaptur ustosunkowała się do powyższych zarzutów. Radny Jacek Rogalka
ustosunkował się do powyższej wypowiedzi. Radny Piotr wilanowski zwrócił się z pytaniem
do kierownik Referatu Oświaty Małgorzaty Kasprzyk o podstawę formalno-prawną
sformułowania przedstawionych wyżej zarzutów i ich przekazania. Radny Jacek Szeszuła
zwrócił uwagę na niezależność Rady Miejskiej w Mosinie, a także na kompetencje
przewodniczącego komisji i przewodniczącego rady miejskiej do organizowania posiedzeń
rady i zapraszania gości.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła się z prośbą do kierownika Referatu
Oświaty Małgorzaty Kasprzyk o przekazanie dyrektorom szkół, że konkurs na najlepszą
stronę internetową nie odbył się.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły dotyczące
organizacji roku szkolnego 2013/2014. Odpowiedziała także na pytania skierowane do niej
wcześniej w powyższej sprawie przez prowadzącą obrady Małgorzatę Kaptur, które stanowią
załącznik niniejszego protokołu. Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zwróciła się
z prośbą o przekazanie udzielonych ustnie odpowiedzi na piśmie. Kierownik Referatu
Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła także odpowiedzi na pytania zgłoszone przez
członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w przedmiotowej sprawie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.35.

proto ołowala rzewodniczyła

Joanna N waczyk Małgorzatą Kaptur


