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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

Prywatna szkoła w gminnym budynku działa nadal... Dlaczego?
Małgorzata Kaptur: 2.10.2012 r.
Radni byli wielokrotnie informowani, że z końcem czerwca 2012 r. gmina przejmie budynek po szkole
prywatnej przy ulicy Wawrzyniaka. Były różne pomysły na jego dalsze użytkowanie.
27 sierpnia radny, Jacek Szeszuła, pytał: na jakim etapie znajduje się sprawa, jaka jest aktualnie
koncepcja zagospodarowania tego budynku, jaki remont jest konieczny i czy są zabezpieczone środki
finansowe na ten cel. Pytania te pozostały jednak bez odpowiedzi.
Od 1 września w budynku funkcjonuje nadal szkoła prywatna. Co spowodowało zmianę decyzji? - pytał
na ostatniej sesji.

Odpowiada burmistrz, Zofia Springer:
Wyrok sądu zadecydował, że szkoła prywatna może funkcjonować w budynku przy ul.
Wawrzyniaka tylko do 30 czerwca 2012 roku.
Dyrekcja szkoły prywatnej zwróciła się z pismem, wnioskiem, prośbą i kilkakrotnie ustnie o to
zabiegali, mamy dokumenty, żeby jeszcze dać im dwa miesiące, żeby mogli spokojnie przenieść się w
inne miejsce i te dwa miesiące wystarczą im na załatwienie problemu.
Wyraziliśmy na to zgodę, spisując stosowne porozumienie między szkołą a gminą.
Jednak po tych dwóch miesiącach szkoła prywatna nie opuściła tego budynku, uważając, że porozumienie
daje im prawo bycia dłużej. W tej chwili oczekujemy opuszczenia budynku. Będziemy podejmowali
stosowne działania zgodnie z prawem, aby użytkownicy budynek opuścili.
1 września użytkownicy wystąpili o decyzję o warunkach zabudowy na działkę, tzw. łazienki. Do
dokumentacji dołączyli zobowiązanie firmy budowlanej, że w ciągu 3-4 miesięcy ten budynek stanie i oni
spokojnie będą się mogli do niego przenieść. Chciałabym podkreślić, że wyrok w tej sprawie był dwa lata
temu i ci państwo wiedzieli, że będą musieli ten budynek opuścić i nic w sprawie rozbudowy nie zrobili
tylko 1 września przynieśli wniosek o wydanie decyzji.
Zastępca burmistrza, Sł. Ratajczak dopowiedział, że wniosek ten został wycofany.
Co w tej szkole będzie? Trudno nam powiedzieć, gdyż użytkownicy utrudniali wstęp do tego budynku. Nie
mieliśmy tam wstępu, przychodziliśmy z policją. To też było utrudnione. W trakcie odbywania się zajęć
szkolnych trudno było ten budynek szczegółowo oglądać - kontunuowała swoją wypowiedź
burmistrz, Zofia Springer.
W tej chwili będziemy wykonywali oglądy techniczne jak będziemy mieć wstęp do budynku. Stwierdzimy,
w jakim jest stanie, w jakim stanie są konstrukcje stropowe. Potem będziemy się mogli naradzić z
Państwem, co tam można umieścić.
Mamy sygnały, że budynek w środku za ciekawie się nie przedstawia. Po zrobieniu ekspertyz będziemy
dopiero mogli powiedzieć, jakie będą koszty i co tam będzie mogło funkcjonować.
Sławomir Ambrożewicz: Użytkownicy szkoły złożyli wniosek o rozbudowę istniejącego budynku,
dawnych szaletów miejskich, obecnej przychodni stomatologicznej. Wniosek był niekompletny i nie został
uzupełniony. Po pewnym czasie został wycofany. Został złożony drugi wniosek, ale i on jest niekompletny.
Ma to związek z tym, że działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Zjazd na tę działkę od strony ul.
Niezłomnych (pochylnia) został wykonany nielegalnie. Działka nie ma dostępu do ul. Rzecznej, oddziela ją
działka gminna. Żeby dokonać rozbudowy, konieczna jest wycinka okazałego wiązu. Zgodnie z

rozporządzeniem naliczono opłatę w wysokości 200 tys. zł. Z tego powodu wniosek został wycofany.
Wielkość tej działki nie pozwala na zabudowę bez wycinki tego drzewa.
Zofia Springer: Mamy ogromny kłopot z działką, na której położone są "łazienki". Została ona
sprzedana bezprzetargowo na cele edukacyjne. W tej chwili jest tam gabinet stomatologiczny i do niego
ma być przyklejona, czy nadbudowana ta szkoła.
A kłopot jest taki, że po sprzedaży działki, została na niej wybudowana promenada od strony łazienek i
do dzisiaj nie można z tym państwem tego uregulować, na nic się nie zgadzają.
Niejako warunkiem ze strony gminy uregulowania tej sprawy, jest dojazd przez gminną działkę od ul.
Rzecznej w zamian za promenadę.

Porozumienie zostało zawarte na lipiec i sierpień? – dopytywał J. Szeszuła.
Tak na lipiec i sierpień – potwierdziła pani burmistrz.
Poinformowała, że ma sygnały i naciski, odbiera najróżniejsze telefony od osób bardziej lub mniej
ustosunkowanych żeby tę szkołę zostawić teraz do grudnia. Potem będzie znów prośba, żeby do końca
roku...
Bardzo trudny partner do rozmowy.
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