
RADA MEJ5A
W MOSE

Protokół nr 50/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 17 marca 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 załączonych list obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przypomniała tematykę dzisiejszego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
W tym momencie na Salę Radnego przybyła radna Wiesława Mania, tak więc odtąd
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu udział brało
8 jej członków.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła informację na temat
składników wynagrodzenia nauczycieli. Następnie wraz z Lidią Baraniak z Referatu Oświaty
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy kwota
bazowa jest ustalana odgórnie i czy ostatnio się nie zmieniła; wskazania, czy średnia
wysokość wynagrodzenia nauczycieli w gminie Mosina różni się od średniej
w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina; wskazania, jak kształtują się
dodatki motywacyjne — jaka ilość nauczycieli je otrzymuje; wskazania, kto decyduje
o przyznaniu dodatku motywacyjnego; wskazania, czy dyrektor szkoły otrzymuje określoną
pulę środków na dodatki motywacyjne, w której musi się zmieścić i od czego zależy jej
wysokość; wskazania, jakie są dodatki funkcyjne przysługuj ące nauczycielom; wskazania, jak
jest oceniana wysokość dodatku za wychowawstwo: 7%; wskazania, jakie dodatki mogą
otrzymywać dyrektorzy szkół; wskazania, czy dyrektorzy szkół mają nadgodziny; wskazania,
czy zdarzają się sytuacje, że nauczyciel zarabia więcej niż dyrektor szkoły; wskazania,
czy w tym roku zostaną przeprowadzone jakieś konkursy na dyrektorów placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina; wskazania, jak zostały wykorzystane
środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych szkołach prowadzonych
przez Gminę Mosina w roku 2013; wskazania, w jakich ciekawych szkoleniach brali udział
nauczyciele w ramach doskonalenia zawodowego i czy wiedza z nich wyniesiona jest
przydatna.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła informację na temat ostatniej
podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Mosina. Następnie wraz z Lidią Baraniak z Referatu Oświaty
udzieliła odpowiedzi na pytania, które między iiinymi dotyczyły: określenia ilości etatów
administracyjnych i obsługi w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina;
wskazania, czy inna niż etat forma zatrudnienia pracowników dotyczy tylko wyrywkowo paru
osób, czy w ogóle jest tendencja, aby iść w tym kierunku, żeby zwiększać ilość osób
zatrudnionych na umowę-zlecenie.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły na temat kwoty,
którą Gmina Mosina otrzyma w roku 2014 i w latach następnych w ramach dotacji z budżetu
państwa do przedszkoli. Następnie wraz z Lidią Baraniak z Referatu Oświaty udzieliła
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy ta kwota jest na jedno
dziecko na rok; wskazania, czy ta kwota z roku na rok będzie wzrastała; wskazania,
czy Burmistrz Gminy Mosina ma wiedzę na temat nowych placówek przedszkolnych, które
mają rozpocząć działalność na terenie gminy Mosina od września 2014 r.; wskazania,
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czy zawsze od I stycznia prowadzący przedszkole prywatne może otrzymywać
dofinansowanie; wskazania, czy są konkretne zgłoszenia rozpoczęcia działalności przez
poszczególne nowe przedszkola prywatne; wskazania, czy gdy kilka powstających obecnie
przedszkoli prywatnych rozpocznie swoją działalność, to czy budżet Gminy Mosina to
wytrzyma perspektywicznie; wskazania, jak Gmina Mosina dzieli około półtorej miliona
dotacji na poszczególne przedszkola; wskazania, czy Gmina Mosina ma podpisaną umowę
ze żłobkiem w Poznaniu.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat polityki,
jaką miałaby prowadzić Gmina Mosina w sytuacji, gdy powstanie żłobek w Krośnie.
Następnie Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły zasady naliczania dotacji do przedszkoli
niepublicznych; czy są brane pod uwagę wszystkie funkcjonujące na terenie gminy Mosina
przedszkola.
W trakcie tej dyskusji, Salę Radnego opuścił radny Jacek Szeszuła, tak więc odtąd w dalszym
ciągu tego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu udział brało 7 jej członków.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat tego,
czy to, że gminy otrzymują dotację z budżetu państwa jest zjawiskiem korzystniejszym
dla gmin niż dla placówek prywatnych, na temat tego, jakie zmiany w funkcjonowaniu
przedszkoli prywatnych przyniesie wprowadzenie od 2016 r. zasady, że wszystkie
przedszkolaki mają za darmo korzystać z podstawy programowej oraz na temat tego,
czy czynnik ekonomiczny przyczynił się do zakończenia działalności przedszkola
„Tmskawkowy Domek”.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk przedstawiła szczegóły na temat nowych
zasad rekrutacji do przedszkoli.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ustaliła, że radny
Jacek Szeszuła, radny Jacek Rogalka i radna Małgorzata Kaptur będą nadal jej
przedstawicielami w komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.
Radna Wiesława Mania zwróciła się o wyjaśnienie, czy została już podpisana umowa
z wykonawcą budowy budynku szkoły przy ul. Krasickiego i od kiedy mają się rozpocząć
prace.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.00.

protokołował przewodniczyła
P I I Ił”

Piotr Sokołowski Małgorzała Kaptur
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