Protokół
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Społecznej
w dniu 27 maja 2019 r.

W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Społecznej udział wzięli
członkowie komisji i zaproszeni goście (lista obecności stanowi zał.). Protokół sporządziła
Weronika Czarnecka.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Katarzyna Barczak,
która powitała obecnych i zaproponowała następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Ustalenie porządku obrad.
Zapytania i wnioski.
Omówienie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2019.
Omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na
lata 2019 – 2033.
6. Omówienie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2019.
7. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla zakładu budżetowego na rok 2019.
8. Omówienie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Jana Apostoła
w Mogilnie.
9. Omówienie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie w Przedszkole i utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie.
10. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie funkcjonowania wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych Gminy Mogilno.
11. Omówienie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mogilno.
12. Omówienie uchwały zamieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego
kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno.
13. Omówienie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
14. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie za rok 2018.
15. Sprawozdanie z działalności Mogileńskich Domów w Mogilnie za 2018 r.
16. Zakończenie.
Ad. 2
Porządek obrad przyjęto bez uwag.

Ad.3
Wiceprzewodnicząca Ewa Szarzyńska poprosiła o informacje, na jakiej podstawie zostały
przeliczone wysokie koszty ponoszone przez gminę do subwencji oświatowej, dlaczego są tak
wysokie. Poprosiła również o informację, które szkoły i na jakiej podstawie mają być
reorganizowane.
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Jarosław Lorek odpowiedział, że kwoty zostały
wyliczone na podstawie budżetu placówek z uwzględnieniem subwencji.
Radna Katarzyna Barczak, w imieniu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Kwieciszewie zapytała, czy w kosztach, które ponosi placówka są uwzględnione te
generowane przez przedszkole.
Dyrektor Jarosław Lorek odpowiedział, że koszty dotyczą wyłącznie szkoły. Zaproponował
przygotowanie kalkulacji z uwzględnieniem przedszkoli.
Następnie wiceprzewodnicząca Ewa Szarzyńska zapytała o koszt utrzymania parku
miejskiego. W ostatnim czasie wydaje się zaniedbany. Ponadto powiedziała, że dotarły do niej
sygnały od mieszkańców o złej jakości transmisji obrad rady.
Radna Katarzyna Barczak zapytała o przygotowanie instytucji kultury oraz sportowych do
okresu wakacyjnego. Poprosiła o większą promocję imprez na terenach wiejskich.
Radna Maria Malczewska zapytała, jaka inwestycja ma powstać przy obwodnicy.
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński odpowiadając na pytanie radnej Katarzyny Barczak
stwierdził, iż podczas wakacji Mogilno Sport sp. z o.o. organizuje 3 turnusy półkolonii dla dzieci.
Jak co roku odbędzie się kolonia dla dzieci organizowana przez GKRPA. Mogileński Dom Kultury
także przedstawi swoją ofertę. Ponadto, Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
parafiami. Jak co roku w Chałupskach odbędzie się Nieobozowa Akcja Letnia.
W odpowiedzi na pytanie radnej Marii Malczewskiej powiedział, że nic nie wie o mającej powstać
inwestycji.
Następnie dyrektor Marcin Zieliński wyjaśnił, że podczas transmisji, głos jest przesyłany
bezpośrednio z mikrofonu, jeśli ktoś zabiera głos dalej od niego, wtedy odbiór może być słaby.
Zapowiedział, że zwróci uwagę informatykowi na tę kwestię.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że park jest
podzielony na 3 części: 1) plac zabaw – za utrzymanie, którego odpowiada MDK, 2) centrum parku
– za utrzymanie odpowiada MPGK sp. z o.o., 3) teren wokół Jeziora Mogileńskiego – za
utrzymanie odpowiada firma Ecorad sp. z o.o, s.k. z Sikorowa.
Zdaniem radnej Marii Malczewskiej, po raz pierwszy od lat pobocza są ładnie wykoszone.
Radna Katarzyna Barczak zapytała także o rewitalizację Gębic oraz remont budynku
biblioteki w Gębicach, który jest w złym stanie technicznym.
Burmistrz odpowiedział, że projekt rewitalizacji jest na ukończeniu. Rewitalizacja będzie
przeprowadzana w ramach LGD. Budynek biblioteki jest w użyczeniu Stowarzyszeniu Wspierania
Pozarządowych Inicjatyw Społecznych „Sokół” w Gębicach, odbywają się tam również spotkania
Noteci Gębice. Zadeklarował, że stan techniczny budynku zostanie sprawdzony.
Ad. 4
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska wyjaśniła, że zmiana budżetu polega na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków. W ramach wydatków proponuje się wprowadzenie zadań, m.in.:
bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Mogilna, remonty 6 odcinków dróg gminnych,
przebudowa drogi gminnej Szerzawy – Baba, przebudowa drogi gminnej Padniewko - Gozdawa –
Chabsko, rozbudowa remizy OSP w Kwieciszewie, remont ul. Kościuszki w Gębicach. Ponadto

środki zostaną przeznaczone na dotacje dla Mogileńskiego Domu Kultury oraz Mogileńskich
Domów.
Zmiana budżetu powoduje zwiększenie deficytu, który zostanie pokryty ze środków kredytu
długoterminowego.
Wiceprzewodniczący rady Karol Nawrot zapytał, z czego wynika zmniejszenie planu w
dziale 926 – dopłat do spółki Mogilno Sport.
Skarbnik Emilia Gałęzewska odpowiedziała, że zmniejszenie planu wynika z przeniesienia środków
na remonty dróg.
Zastępca Burmistrza Jarosław Ciesielski dopowiedział, że w późniejszym czasie środki wrócą do
spółki.
Następnie wiceprzewodniczący Karol Nawrot zapytał o przyczynę finansowania remontu
ul. Grobla z kredytu, skoro wcześniej zapowiadano, że zostanie sfinansowany ze środków
własnych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w nowych zadaniach ujęto remont 6 odcinków dróg, jest to zadanie
własne gminy, na które nie można zaciągnąć kredytu. Stąd zadanie inwestycyjne – remont
ul. Grobla, zostanie sfinansowane z kredytu.
Burmistrz Leszek Duszyński powiedział, że posiada informacje, iż Gmina Mogilno otrzyma
prawdopodobnie 50% dofinansowanie na remont ul. Grobla.
Zauważył, że w przyszłym roku, gdy rozpocznie się remont oczyszczalni ścieków, mogą być
problemy z realizacją innych inwestycji. Nie można liczyć na duże oszczędności w związku
z niższą niż przewidywano kwotą po przetargu. W związku z niższym kosztem inwestycji niższy
będzie również poziom dofinansowania Przewiduje, że przy tak dużej inwestycję może wystąpić
konieczność wykonywania robót dodatkowych.
Wiceprzewodniczący Karol Nawrot dopytał, czy na ul. Grobla powstaną ronda. Zapytał także,
jaki odcinek drogi Szerzawy - Baba zostanie przebudowany.
Burmistrz odpowiedział, że projekt nie był zmieniany, powstaną „mini ronda”. Droga SzerzawyBaba zostanie wyremontowana na odcinku od byłego wysypiska śmieci, do „duszyniówki”.
Powiedział, że niższa niż przewidywano cena modernizacji oczyszczalni ścieków spowodowała, że
gmina może sobie pozwolić na kredyt, dzięki któremu zostaną sfinansowane remonty dróg.
Radna Wioleta Michalak zapytała o plany remontu ul. Piłsudskiego i ul. Mickiewicza.
Burmistrz Leszek Duszyński odpowiedział, że planuje się wykonać te inwestycje ze środków
własnych, jednak są to duże koszty. W tym roku zostanie wyremontowany odcinek ul. Hallera,
łącznie z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową. W ciągu 2-3 lat ul. Hallera zostanie
wyremontowana w całości, powstanie także ścieżka rowerowa.
Radna Ewa Kwit dopytała o termin remontu ul. Piłsudskiego. Stwierdziła, że temat remontu
tej drogi jest bardzo stary.
Burmistrz Leszek Duszyński odpowiedział, że ul. Piłsudskiego zostanie wyremontowana
kompleksowo. Stwierdził, że są jeszcze zaległe remonty dróg, np. ul. Mrugowskiego,
ul. Brodowskiego, ul. Ustronie, ul. Sienkiewicza. Następnie będą wykonywane ulice w centrum
miasta.
Ad. 5
Skarbnik Gminy Emilia Gałęzewska powiedziała, że do wieloletniej prognozy finansowej
wpisano planowany kredyt wraz ze spłatami. WPF spełnia wszystkie wymogi ustawy o finansach
publicznych w sprawie zaciągania zobowiązań.

Ad. 6
Skarbnik Emilia Gałęzewska powiedziała, że projekt uchwały był konsultowany z RIO.
Zaproponowano, by w treści uchwały wymienić zadania, które będą sfinansowane, mimo iż są one
ujęte w uzasadnieniu do uchwały.
Ad. 7
Skarbnik Gminy poinformowała, że prócz zmiany w budżecie niezbędne jest podjęcie
odrębnej uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej. Podwyżka wynosi 19 gr.
od 1 m2.
Ad. 8
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 9
Radna Teresa Kujawa zapytała o proces naboru do przedszkola. Ponadto zapytała, czy będzie
jeden dyrektor placówek
Dyrektor ZOSiP Jarosław Lorek odpowiedział, że na 44 wolne miejsca jest już 40 zgłoszeń. Mają
powstać 3 grupy, jeśli będzie taka potrzeba może powstać więcej. Docelowo planuje się 4-6
oddziałów. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami następuje przekształcenie oddziału przedszkolnego
w przedszkole, powstanie zespół szkolno-przedszkolnym z jednym dyrektorem – obecnym.
Ad. 10
Dyrektor Jarosław Lorek wyjaśnił, że od 1 września br. Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie
będzie funkcjonować w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego, stąd wymagana jest zmiana.
Ad. 11-12
Dyrektor ZOSiP poinformował, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu RM skierowała do
Burmistrza Mogilna pismo w sprawie zwiększenia dodatku motywacyjnego i funduszu nagród dla
wyróżniających się nauczycieli. Przychylając się do wniosku, dodatek motywacyjny zostanie
zwiększony z 5% do 7%, a fundusz nagród z 1% do 2%. Zmiany nie będą skutkowały
zwiększeniem budżetu, gdyż środki zostały zaoszczędzone za okres strajku.
Radna Teresa Kujawa zapytała, czy regulamin określający kryteria dotyczy nagród
przyznawanych przez burmistrza, czy wszystkich.
Dyrektor ZOSiP odpowiedział, ze dotyczy wszystkich nagród.
Przewodniczący rady Paweł Molenda zauważył, że w bieżącym roku, środki zostały
zaoszczędzone za czas strajku, w kolejnych latach będą to kolejne koszty.
Dyrektor Jarosław Lorek wytłumaczył, iż prawdopodobnie od 2020 r. zostanie zmieniony
regulamin wynagradzania nauczycieli. Jednym z postulatów strajkowych była coroczna zmiana
regulaminu.
Radna Katarzyna Barczak stwierdziła, że kwoty nie są wysokie. Podziękowała za
przychylenie się do wniosku komisji.
Radna Teresa Kujawa zapytała, czy od września planowana jest podwyżka wynagrodzeń
nauczycieli oraz czy gmina otrzyma wyższą subwencję na jej sfinansowanie.
Dyrektor Jarosław Lorek odpowiedział, że podwyżka ma wynieść 9%, subwencja nie zostanie
zwiększona.

Radna Katarzyna Barczak poinformowała, że samorządy większych miast podjęły walkę
o środki od rządu. Obecnie finansowanie oświaty spada na samorządy, co nie jest ich zadaniem.
Ad. 13
Dyrektor Arkadiusz Grobelski wytłumaczył, że nieruchomość stanowi grunt pod garażem
przy ul. Betonowej.
Ad. 14
W punkcie nie podjęto dyskusji.
Ad. 15
Radna Teresa Kujawa zapytała o poziom deficytu zakładu budżetowego. Zapytała także
o liczbę eksmisji.
Dyrektor Mogileńskich Domów w Mogilnie Jerzy Padoł odpowiedział, że deficyt się waha, ostatnie
3 lata wynik finansowy był dodatni. W 2018 r. był ujemy ze względu na wielość prowadzonych
inwestycji.
Ponadto poinformował, że w ubiegłym roku były 3-4 postępowania eksmisyjne, z tego 2 osoby
zmarły.
Radna Teresa Kujawa zapytała, czy nie ma już skarg mieszkańców budynku wielorodzinnego
w Marcinkowie. Zauważyła, że najczęściej występuje krytyka mieszkańców oczekujących na
mieszkanie, że lokale są przydzielane nieodpowiednim osobom.
Dyrektor Jerzy Padoł powiedział, że lokatorzy, na których były skargi już tam nie mieszkają. Lokal
otrzymała matka z trójką dzieci z listy oczekujących na przydział.
Radna Katarzyna Barczak powiedziała, że sąsiaduje z tym budynkiem, z jej obserwacji
wynika, że sytuacja się uspokoiła, rodzina dobrze funkcjonuje w nowym środowisku.
Radna Ewa Kwit w odniesieniu do słów radnej Teresy Kujawy powiedziała, że część
mieszkańców zawsze będzie niezadowolona. Przeważnie niezadowoleni są ci, którzy nie spełniają
kryteriów przez co nie mogę się dostać na listę osób oczekujących na przydział lokalu. Dodała, że
osoby które potrzebują pomocy, mają ją udzielaną.
Na koniec burmistrz Leszek Duszyński złożył radnym życzenia z okazji Dnia Samorządowca.
Na tym zakończono posiedzenie.
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/-/ Weronika Czarnecka
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