
Sprawozdanie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji z działalności za rok 2021 

 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji w roku 2021 pracowała w składzie 9-osobowym (od 

25 marca do 28 października w składzie 8-osobowym wskutek rezygnacji radnego Michała Kleibra i od 

28 października ponownie w składzie 9-osobowym po dołączeniu do składu radnej Izabeli Demskiej). 

Komisja odbyła 14 posiedzeń, w tym 2 wspólne z Komisją Budżetu i Finansów, Komisją Inwestycji i 

Mienia Komunalnego oraz Komisją Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i 

Bezpieczeństwa. Średnia frekwencja wyniosła 92,4%.  

Komisja zrealizowała wszystkie założenia planu pracy na rok 2021. 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji przyjęła 45 wniosków w tym  25 opinii projektów 

uchwał. Niestety wiele wniosków nie uzyskało odpowiedzi, w tym nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi 

na wnioski złożone w roku 2020, poniżej wykaz spraw bez odpowiedzi Burmistrza: 

1. Z dnia 29.01.2020 w sprawie zakupu i wykorzystania kontenerów w celach edukacyjnych. 

2. Z dnia 20.05.2020 w sprawie finansowania pożytku publicznego oraz finansowania sportu. 

3. Z dnia 17.06.2020 w sprawie: 

a.  oszczędności wynikającym z niezrealizowanych zadań finansowanych w zakresie 

rozwoju sportu i dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym 

b. wskazania osoby lub zespołu osób, które określą zakres współpracy Gminy Mosina ze 

Stowarzyszeniem Kolektyw Edukacyjny 

4. Z dnia 21.10.2020 w sprawie: 

a.   przedstawienie koncepcji etapów budowy nowego budynku Przedszkola nr 3 

Integracyjnego w Mosinie wraz z przedstawieniem zabezpieczenia miejsca dla dzieci z 

tego przedszkola na czas budowy. 

b. Sprawozdania z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy 

Mosina na lata 2011-2014. 

5. Z dnia 28.10.2020 w sprawie konsultacji w sprawie nadania nazwy dla ronda "pinezka". 

6. Z dnia 17.02.2021 w sprawie: 

a.  wygospodarowania miejsca i zorganizowanie na terenie miasta Mosiny Klubu 

Seniora. 

b. przedstawienia analizy zapowiedzianej w piśmie MK.0003.47.2020.BT z dnia 2 lipca 

2020 roku w sprawie mieszkań komunalnych. 

c. interwencji w zakresie ewentualnej zmiany ogrzewania w mieszkaniu komunalnym. 

7. Z dnia 17.03.2021 w sprawie: 

a. zwiększenie środków finansowych na program „Opieki wytchnieniowej” i program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

b. o wzmocnienie działań profilaktyki z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” 

8. Z dnia 19.05.2021 w sprawie: 

a.  przygotowania analizy określenia obsługi potrzeb wspólnych placówek 

oświatowych/przedszkolnych: sprawy sprzętowe, ochroniarskie, remontowe, 

prawne, księgowe, inne, które dotyczą wszystkich placówek. 

b. zwiększenie kwoty na nagrody i stypendia sportowe z 20000 zł do 35000 zł, ze 

względu na wzrost liczby wniosków w roku 2021. 

9. Z dnia 04.10.2021 w sprawie: 



a.  zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozy Finansowej rozbudowy bazy oświatowej w 

okolicach Krosna. 

b. wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2022 budowy boiska 

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Daszewicach. 

c. zabezpieczenia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2022 środków 

finansowych na budowę skateparku w Mosinie wraz ze złożeniem wniosku do 

PROGRAMU SPORTOWA POLSKA 

10. Z dnia 14.10.2021 w sprawie udzielenia, w związku z licznymi informacjami dotyczącymi 

usterek dachu hali sportowej, przy SP Krosno, przy ulicy Krasickiego w Mosinie, 

natychmiastowej odpowiedzi na poniższe pytania:  

a. czy usterka (brak szczelności poszycia dachu) wpływa na konstrukcję dachu/budynku 

(np. erozja spowodowana działaniem wody) i kto dokonał takiej oceny ?  

b. czy konstrukcja dachu i innych elementów budynku z nim związanych jest całkowicie 

bezpieczna?  

c. czy i kiedy w/w elementy hali, w związku z zaistniałą długotrwale sytuacją, podlegały 

ocenie właściwego rzeczoznawcy (jeśli tak wnosimy o przekazanie dokumentów)?  

d. czy w przypadku braku takiej opinii planujemy jej zlecenie i kiedy ? 
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