CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Czy gmina musi wszystko zrobić sama?
Małgorzata Kaptur: 10-10-2011
Czy gmina musi sama zbudować szkołę, przedszkole? Nie, może spróbować działać nieszablonowo. Czy
Gminę Mosina stać na nietypowe rozwiązania?

Urzędnicy w Gdańsku mają ciekawe pomysły na to jak zbudować szkoły taniej.
1. Podpisują umowy z deweloperami, którzy zbudują szkoły w zamian za działki w innej części miasta.
2. Budują szkoły na wsi wspólnie z sąsiednimi gminami, bo można pozyskać środki unijne.

mojaorunia.
U nas postąpiono odwrotnie niż w Gdańsku. Szkołę dla wsi Krosno zbudowano w mieście.
W ostatnich latach powstały w naszej gminie 2 przedszkola na bazie starych budynków.
W Krośnie remont budynku poszkolnego kosztował 408 tys., obecnie planuje się docieplenie budynku za
100 tys. zł. Przedszkole oddano do użytku wiosną 2010 r.
W Wiórku do istniejącego budynku poszkolnego dobudowano nowe skrzydło. Całkowity koszt tej
inwestycji
to 1 613 528 zł. Budowa trwała od 2009-2011 r.
Tymczasem ciągle istnieją możliwości pozyskiwania środków unijnych na takie inwestycje.
Miesiąc temu oddano do użytku przedszkole w Książu Wielkim.
Całkowita wartość przedszkola dla 100 dzieci wyniosła 4.157.186,81zł z tego z budżetu Gminy Książ
Wielki wydano tylko 1.472.974,70zł.

ksiazwielki.

Mosina nie skorzystała też z możliwości pozyskania środków na termomodernizację budynków
oświatowych, a wielu gminom to się udało:
w 2010 r. Swarzędz pozyskał na ten cel 1,85 mln złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013. swarzedz.
w 2011 r przeprowadzono kompleksową termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w
Grzybnie wraz z modernizacją kotłowni i sieci cieplnej. Dofinansowanie projektu wynosiło 1 933 531,36 zł.

Lista_wnioskow_wybranych_do_dofinansowania_-_Dzialanie_3.2_-_konkurs_06.
III.08.pdf
Władze podwrocławskiej gminy Miękinia chcą zrealizować przedsięwzięcie (budowa zespołu szkół) w
formie spółki prawa handlowego. Takie rozwiązanie przetestował już Lubin (dolnośląskie), korzysta z
niego powiat wielicki (małopolskie).
Można też zachęcić osoby prywatne lub stowarzyszenia, by zbudowały szkołę niepubliczną lub
prywatną. Prywatna placówka oświatowa może starać się o wsparcie samorządu lokalnego lub pieniądze
na określone cele z funduszy unijnych.Skad-srodki-na-zalozenie-prywatnej-szkoly/

Funkcjonuje wiele takich szkół w Polsce i jest to korzystne również dla samorządów, które nie
muszą ponosić kosztów wybudowania obiektu.
Aby zapewnić zrównoważony rozwój - deweloper Linea w porozumieniu z Urzędem Gminy Dopiewo
realizuje projekty oświatowe, które mają przysłużyć się mieszkańcom nie tylko jej osiedla. Linea
przekazała nieodpłatnie gminie Dopiewo teren pod budowę szkoły podstawowej w Dąbrówce wraz z
projektem obiektu. Firma Linea jest również autorem projektów powstających przedszkoli
samorządowych.

Osiedle_w_Dabrowce_jak_male_miasteczko.
Wiosną 2011 r

Izabella Łukomska-Pyżalska, wiceprezes Family House powiedziała:

" Docelowo

około 1000 nieruchomości, w związku z
czym całe osiedle będzie liczyło 4000 osób. To właśnie w odległości zaledwie 500
planujemy wybudować tam (w Czapurach)

m od naszej inwestycji, postanowiliśmy wybudować Family House Center. Inwestycja powstanie na
działce o powierzchni 5 345 m kw. Rozpoczęcie budowy nastąpi w pierwszym kwartale 2011 roku.

Natomiast jej zakończenie planowane jest na początek 2012 roku".

poznan.gazeta.pl/

Zapowiadanej galerii nie widać, nie ma też ani jednego placu zabaw. Dzieci bawią się na ulicy.

plac-zabaw-na-os-lesnym-w-czapurach
Wkrótce szkoła w Czapurach nie pomieści dzieci i gmina będzie musiała zbudować tam szkołę. Powtórzy
się zapewne sytuacja z Krosna.
Kiedy powstały bloki TBS stary budynek w Krośnie przy kościele zaczął pękać w szwach. Po kilku latach
nauki na dwie zmiany wybudowano szkołę w Mosinie przy ul. Krasickiego.
Powstało Osiedle Słoneczne, rozpoczęła się budowa osiedla Miodowego, Olszynki, Harmonii i nowa szkoła
na Krasickiego zaczęła pękać w szwach. Obecnie w 9 salach uczy się na zmiany 16 oddziałów.
Potrzebna jest więc jej rozbudowa. Ale to przecież nie koniec, powstaje osiedle Słoneczne Zacisze i kilka
innych...
Czy dobudowanie kilku sal w szkole na Krasickiego zapewni dzieciom tej części gminy dobre warunki
nauki?
W Krośnie jest wielu deweloperów. Trudno oczekiwać, że któryś zbuduje szkołę.
W Czapurach jeden deweloper buduje 4 tys.miasto. Czy przewidział miejsce pod szkołę, przedszkole,
place zabaw?

Gdzie będą się uczyć dzieci z Osiedla Leśnego w Czapurach?
Czy ktoś już o tym myśli?
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