
RABI MIEJS
W Mosm

Protokol nr 40/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 6 maja 2013 r.
w Sali Posiedzeń 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:
Inspektor ds. oświaty Lidia Baraniak przedstawiła szczegóły związane z wykonaniem

budżetu Gminy Mosina na 2012 rok, w działach dotyczących oświaty.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, iż porównując plan

i wykonanie budżetu na rok 2012, są obszary w których dokonano „ścięć”, dotyczących np.
zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, usług remontowych.
Zapytała, dlaczego były konieczne te cięcia i gdzie te pieniądze powędrowały. Inspektor ds.
oświaty Lidia Baraniak udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie. Przewodnicząca obrad
Małgorzata Kaptur zapytała, w których paragrafach wydatki były wyższe, niż
w zaplanowanym budżecie, a także, co wpłynęło na zwiększone wydatki na oświatę.
Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.

Bunnistrz Zofia Springer stwierdziła, iż celem dzisiejszego spotkania „i tak byliśmy
zaproszeni na to spotkanie”, jest analiza wykonania budżetu za rok 2012, ile i gdzie tych
pieniędzy poszło, nie porównywanie budżetu z roku 2011 i 2012. Stwierdziła także, że „jeżeli
pani sobie życzyła analizę pani przewodnicząca, jesteśmy w stanie ją wykonać, aczkolwiek
budżet 11 roku uważamy za zamknięty, rozliczony w ubiegłym roku i do tego po prostu w tej
chwili nie wracamy.” Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, iż ona jako
prowadząca spotkanie ma prawo, jeżeli uznaje za zasadne, wzbudzenie pewnej refleksji,
odwołanie się do poprzedniego roku. Komisja chce przy tym dojść do pewnych ustaleń i ma
prawo wybrać do tego drogę. Zwróciła się z prośbą, aby nie ingerować wzajemnie w tok
rozumowania. Wyraziła zaskoczenie „takim” podejściem, przy czym jej zdaniem można
traktować temat wąsko, literalnie, a można udzielić informacji, wykraczających poza pytanie
rozumiane dosłownie.

Radny Jacek Rogalka zaproponował, aby dyrektorzy poszczególnych placówek
oświatowych wypowiedzieli się w zakresie budżetu i potrzeb, dlaczego przekroczenia, czy
przesunięcia tych środków wystąpiły w danej szkole.

Dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina,
poinformowali o przesunięciach w budżetach kierowanych prze nich placówek, a także o ich
przyczynach, które dotyczyły m.in. konieczności usuwania awarii, kosztów ogrzewania,
zwiększonych płac spowodowanych zwiększeniem liczby oddziałów i urlopami
„zdrowotnymi”.

Burmistrz Zofia Springer przedstawiła swoje stanowisko na temat stanu bazy
oświatowej w Gminie Mosina. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wraz z gośćmi
przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przypomniała inwestycje wykonane
budynkach oświatowych w 2012 r., według materiału, który stanowi załącznik niniejszego
protokołu.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu dokonała analizy zestawienia wydatków w latach
2010-2012 w dziale 801 — oświata i wychowanie na podstawie materiału, który stanowi
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załącznik niniejszego protokołu. W trakcie przedmiotowej dyskusji, wyjaśnień udzieliła
inspektor ds. oświaty Lidia Baraniak.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przedstawiła wykres obrazujący koszty
ogrzewania I m3 budynków oświatowych w łatach 2012-2012, który stanowi załącznik
niniejszego protokołu. Burmistrz Zofia Spriner oraz kierownik Referatu Oświaty Małorzata
Kasprzyk ustosunkowały się do powyższego materiału. Wyżej wymieniona komisja stała
Rady Miejskiej w Mosinie wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w tej sprawie.

Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mosina
poinformowali o wymiarze pracy pedagogów, psychologów i logopedów, a także liczby
uczniów objętych ich opieką.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zapytała, czy jest szansa utworzenia klas
integracyjnych. Zwróciła się także z pytaniem o sprawę odmowy dowożenia do Poznania
trójki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kierownik Referatu Oświaty
Małgorzata Kasprzyk udzieliła wyjaśnień w powyższych sprawach.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie wniosek pozytywnie
opiniujący wykonanie budżetu Gminy Mosina na 2012 r. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
3 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła w tej sprawie wniosek.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przypomniała, iż tematem następnego
posiedzenia jest m.in. organizacja roku szkolnego 20 13/14 na podstawie arkuszy organizacji
pracy płacówek oświatowych. Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kaptur zapytała,
w jakim zakresie. Zwróciła się z prośbą o pisemne uściślenie. Prowadząca obrady Małgorzata
Kaptur poinformowała, iż przygotuje stosowne pismo. Następnie zwróciła się do pozostałych
członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie o zapoznanie się
i ocenę stron internetowych prowadzonych przez gminne szkoły. Komisja ustaliła,
iż przeglądu tych stron dokona w dniach 10-17 czerwca.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina na 2012 rok.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.30.
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