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Protokół nr 16/20 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się zdalnie w dniu 18 maja 2020 r. 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej 

Raźny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej 

w Mosinie oraz goście według załączonej listy obecności. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny poinformował, iż tematem obrad 

komisji jest funkcjonowanie szkół i przedszkoli w gminie Mosina. Wskazał przy tym, iż przed 

posiedzeniem Komisji Rewizyjnej zwrócił się z prośbą o przygotowanie materiałów 

dotyczących tematyki posiedzenia, które stanowią załącznik niniejszego protokołu.   

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek omówiła przekazane 

materiały oraz udzieliła odpowiedzi na zadane pytania, w tym między innymi: 

1) omówiła informacje dotyczące sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Mosina oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Mosina, a następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie 

dotyczące wskazania, czy w najbliższym czasie tj. rok/dwa lata, planowana będzie 

zmiana granic obwodów szkół oraz wskazania, jak rodzice dzieci z Nowinek, Drużyny 

i Borkowic odnieśli się do kwestii zmiany obwodu szkoły na Pecna;  

2) omówiła informacje dotyczące liczby uczniów w szkołach podstawowych 

i przedszkolach w Gminie Mosina w roku szkolnym 2019/2020 - stan na dzień 

30 września 2019 r., a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące: wskazania, 

ile dzieci jest w oddziale w prywatnej Szkole Podstawowej im. bł.  E. Bojanowskiego 

w Krośnie, skoro liczba uczniów wynosi 22, a liczba oddziałów wynosi 7; wskazania, 

czy w przekazanych materiałach dotyczących omawianego tematu w kolumnie liczba 

oddziałów ujęte są klasy „0”, czy to jest tylko liczba oddziałów od 1 do 8 

oraz wskazania, czy w Szkole Podstawowej  w Pecnej liczba oddziałów równa 16, 

to suma klas od 1 do 8 oraz klas „0”; 

3) omówiła informację odnośnie danych statystycznych dotyczących osób 

zameldowanych i zamieszkujących na terenie obwodów poszczególnych szkół 

z zaznaczeniem tendencji naboru uczniów na kolejne lata szkolne - stan na dzień 

15.01.2020 r., a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące: wskazania, 

czy jest możliwość zwiększenia liczby uczniów w Szkole Podstawowej w Czapurach; 

wskazania, czy w najbliższym czasie w Szkole Podstawowej w Daszewicach będzie 

znaczny spadek liczby uczniów; wskazania, czy w Zespole Szkół w Krośnie z uwagi na 

duży przyrost osób zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie, jest możliwość 

przyjęcia wszystkich dzieci, czy dzieci są przewożone do innych szkół. 

W trakcie omawiania ww. tematyki Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję na temat możliwości przerobienia 2 szatni szkolnych na klasy w Zespole Szkół 

w Krośnie i zakupienia w to miejsce szafek oraz na temat korzyści z tego wynikających. 

W trakcie tej dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny zwrócił się z prośbą 

do Kierownika Referatu Oświaty i Sportu Anny Balcerek-Kałek o przekazanie informacji 

dotyczącej szacunkowych nakładów finansowych związanych z omawianym rozwiązaniem. 

Następnie Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek udzieliła odpowiedzi na 

pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy w Zespole Szkół w Krośnie wprowadzono 
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już szafki; wskazania, czy szafki będą zlokalizowane wyłącznie w nowym budynku szkoły; 

wskazania, czy w szafkach będzie możliwość pozostawienia poza kurtką, książek lub  innych 

przyborów szkolnych. 

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek omówiła informacje dotyczące 

stanu zatrudnienia w szkołach podstawowych i w przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020 

(etaty według stanu na 30.09.2019 r.). Jednocześnie poinformowała o zmianach jakie nastąpiły 

po wskazanym wyżej terminie. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 

innymi: wskazania, czy przewidywane są zmiany w stanie zatrudnieniu w szkołach 

podstawowych i w przedszkolach; wskazania, z czego wynika zwiększona ilość pracowników 

w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 2; wskazania, czy w Szkole 

Podstawowej w Czapurach są faktycznie tylko trzy etaty na stanowisku 

sprzątaczki/konserwatora; wskazania, czy zatrudnienie nauczycieli jest to niezależna polityka 

każdego z dyrektorów szkoły; wskazania, czy prowadzona jest polityka kontroli zatrudniania 

nauczycieli w poszczególnych placówkach, między innymi pod kątem sprawdzenia czy jest ona 

racjonalna; wskazania, z czego wynika różnica w poszczególnych placówkach dotycząca ilości 

dzieci przypadających na jednego nauczyciela. 

W trakcie omawiania ww. tematu, radny Marcin Ługawiak wyraził między innymi swoją opinię 

na temat kontroli zatrudniania nauczycieli, informując przy tym  o swoich  obawach z tym 

związanych oraz odniósł się do wypowiedzi Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 

Balcerek-Kałek dotyczącej wskazania, z czego wynika różnica ilości dzieci przypadających 

na jeden etat nauczyciela w poszczególnych placówkach oświatowych. 

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek omówiła informacje dotyczące 

aktualnej bazy szkół i przedszkoli z podaniem m.in. ilości sal lekcyjnych, wyposażenia, boisk, 

placów zabaw. Jednocześnie poinformowała jakie inwestycje w ostatnim czasie zostały 

wykonane w poszczególnych placówkach oraz jakie inwestycje muszą być dokonane. 

Wskazała też, iż uzyskała informacje od Dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie, iż szacowany 

koszt zamiany szatni w klasy i zakupu szafek to 104 tysiące zł. Następnie odniosła się 

do wypowiedzi radnego Marcin Ługawiak dotyczącej między innymi opinii na temat korelacji 

pomiędzy kosztami przypadającymi na jednego ucznia, a liczbą dzieci, która przypada 

na nauczyciela/etat.  

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek omówiła informacje dotyczące 

wyposażenia szkół w sprzęt multimedialny, wskazując przy tym, iż potrzeba wyposażenia 

szkoły w taki sprzęt wskazywana jest przez poszczególne placówki i często fakt posiadania 

mniejszej ilości tego sprzętu wynika z innych potrzeb placówki i braku środków finansowych 

na ten sprzęt. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi wskazania, 

dlaczego jest taka różnica w wyposażeniu szkół w sprzęt multimedialny oraz wskazania, czy 

nie dostrzega problemu w tym, iż niektóre szkoły są mniej doposażone w tablice  

multimedialne. 

W trakcie omawiania ww. tematu, radny Marcin Ługawiak wyraził między innymi swoją opinię 

na temat wyposażenia poszczególnych szkół w sprzęt multimedialny oraz na temat działań 

dyrektorów w zakresie pozyskiwania takiego sprzętu.   

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek odnosząc się do przekazanych 

materiałów w zakresie informacji dotyczącej kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli 

w roku 2018 i 2019, udzieliła odpowiedzi na  pytanie dotyczące wskazania, z czego wynika 

wzrost kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół w Krośnie i Szkoły Podstawowej w Krosinku. 
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Następnie omówiła informacje przedstawione w dokumencie dotyczącym środków 

zewnętrznych pozyskanych na prowadzenie szkół i przedszkoli w latach 2018 i 2019. Udzieliła 

też odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, od kogo wychodzi inicjatywa złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz wskazania, jak wygląda inicjatywa pozyskiwania funduszy na 

dodatkowe zajęcia w szkołach, w tym udzielenia informacji: ile było prób złożenia wniosków, 

czy te próby są oraz jak przebiega komunikacja pomiędzy szkołami, a urzędem odnośnie 

pozyskiwania funduszy. 

W trakcie omawiania ww. tematu, radny Marcin Ługawiak wskazał, iż otrzymał z Kuratorium 

Oświaty dane z ostatnich trzech lat dotyczące finalistów i laureatów konkursów 

przedmiotowych i aktualnie jest w trakcie przeprowadzania analizy, której celem jest ustalenie 

jak szkoły z terenu gminy Mosina wypadają na tle województwa wielkopolskiego i w obrębie 

gminy. Podkreślił przy tym, iż w obrębie gminy Mosina na czoło wychodzi Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Mosinie. Następnie zwrócił się z prośbą do Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anny 

Balcerek-Kałek o przygotowanie zestawienia zawierającego informacje, dotyczące wskazania 

wszystkich złożonych przez dyrektorów wniosków o dofinansowanie w latach 2014-2020, 

z uwzględnieniem również tych wniosków, na które dofinansowania nie otrzymano.  

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek odnosząc się do przekazanych 

materiałów w zakresie informacji dotyczącej dotacji przekazanych dla przedszkoli publicznych 

prowadzonych przez inne organy niż Gmina Mosina, do przedszkoli prywatnych oraz żłobków, 

udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, skąd wzrost tego dofinansowania.  

Następnie Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat 

funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobków w dobie epidemii COVID-19, w trakcie której 

Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek udzieliła odpowiedzi na pytania 

dotyczące wskazania: jak wyglądają aktualnie pensje nauczycieli i czy są one obniżone; 

wskazania, czy obecna forma nauczania w szkołach ustalona jest centralnie, czy indywidualnie 

przez Gminę; wskazania, czy obecna forma nauczania może mieć wpływ na pensje nauczycieli; 

wskazania, jaka jest perspektywa dalszego funkcjonowania szkół i przedszkoli; wskazania, 

czy jest przewidywane skrócenie wakacji, a tym samym wydłużenie zajęć lekcyjnych.  

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.16.     

 

      protokołowała                                                                                  przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska                                                                             (-) Andrzej Raźny 

 

 


