
RADA MIEJSKA
W MOSPNIE

Protokół nr 39/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013 r.
w Sali Imprezowej Mosińskiego Ośrodka Kultury,

ul. Dworcowa 4.

Posiedzenie otworzyła o godz. 12.30 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie według załączonej listy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przekazała pozostałym członkom Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu materiał analityczny dotyczący zatrudnienia i poziomu
wykształcenia nauczycieli Szkoly Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Daszewicach, który
następnie omówiła. Materiał ten stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję nad projektem uchwały
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu.

Radny Jacek Rogalka stwierdził, iż w ocenie osób prowadzących zespoły szkół jest to
lepsze rozwiązanie organizacyjne np. ze względu na remonty.

Radna Barbara Czaińska wyraziła pogląd, iż w przypadku zespołu szkół
„eliminuj emy” podziała na „my i wy”, nie ma także problemu z organizacją zastępstw.

Radny Marian Jabłoński stwierdził, iż z wypowiedzi i odczuć nauczycieli wynika, że
nie było żadnego uzasadnienia sytuacji, która wymaga powołania zespołu szkół, maleje przy
tym liczba uczniów w gminie, ale szkoła nie powinna mieć z tym problemu.

Radna Wiesława Mania stwierdziła, iż opinie rad pedagogicznych były pozytywne,
przy czym konflikty w zespołach mogą być zawsze. Wyraziła żal, że w posiedzeniu nie
uczestniczy kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, iż: brak było szerokiej
konsultacji, nauczyciele podpisali uchwałę, bo byli informowani, że to tylko formalność,
organ prowadzący powinien argumentami przekonać rady pedagogiczne, uchwała jest
przygotowana z dużymi niedociągnięciami, a „naszym” zadaniem nie jest wyręczanie
w staranności organu wykonawczego.

Radny Jacek Roa1ka poinformował, iż nie spotkał się on z przypadkiem, aby działać
odwrotnie, tj. dzielić zespół na szkołę podstawowąi gimnazjum.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kar,tur stwierdziła, iż ten proces jest znacznie
łatwiejszy, bo nie wymaga zgody kuratorium.

Radna Wiesława Mania złożyła wniosek, aby w akcie założycielskim wpisać:
„W skład Zespołu Szkół w Daszewicach wchodzą: 1. Szkoła Podstawowa w Daszewicach;
2. Gimnazjum w Daszewicach.” Komisja Edukacji, Kultury i Sportu bez sprzeciwu przyjęła
w powyższej sprawie wniosek, który stanowi wniosek nr 1.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie pozytywną opinię
dotyczącą projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Mosinie.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 4 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” odrzuciła
pozytywną opinię, tym samym przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 2.
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WNIOSKI PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

1. Komisja wnioskuje, aby w akcie założycielskim stanowiącym załącznik projektu
uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Daszewicach, znalazł się
zapis: „W skład Zespołu Szkół w Daszewicach wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa w
Daszewicach; 2) Gimnazjum w Daszewicach.”

2. Komisja negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zamiaru założenia Zespołu
Szkół w Mosinie.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13.00.
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