CZAS MOSINY
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej

To MEN jest głównym sprawcą subwencyjnego zamieszania
Małgorzata Kaptur: 18.12.2012 r.
aktualizacja: 19.12.2012 r.
Trudno się przyznać do błędu. Teraz okazuje się, że winne całego zamieszania z subwencją dla szkoły
przy ul. Krasickiego jest Ministerstwo Edukacji Narodowej!
Tak wynika z artykułu, który ukazał się w dzisiejszym "Głosie Wielkopolskim".

Krystyna Szumilas
Minister
Edukacji Narodowej
subwencja - wykładnia prawa - pismo do_prokuratury

1. cytat:
"gmina sama poprosiła MEN o interpretację. Musiała na nią poczekać kilka miesięcy. W
odpowiedzi nie było jednak niczego, co mogło ją zaniepokoić: ministerstwo określiło
rozwiązanie jako niestandardowe, ale dopuszczalne.
Burmistrz nie napisała pisma do MEN przed podjęciem decyzji o lokalizacji (budowa I etapu - 2007 i II 2009), ani przed powołaniem zespołu (28.01.2010 r.). Zdecydowała się na ten krok dopiero pół roku po
jego utworzeniu.
Zrobiła to pod naciskiem radnych, którzy mieli uzasadnione obawy, że gminie nie przysługuje na budynek
zlokalizowany w mieście wyższa subwencja.
Radni posiadali opinię MEN w tej sprawie. Radny Marian Jabłoński przekazał ją burmistrzowi.
Była jednoznaczna, dlatego burmistrz wprowadził w błąd ministerstwo - poświadczył swoim podpisem
nieprawdę w piśmie z 27 lipca 2010 r.
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
Ministerstwo na podstawie tych niezgodnych z prawdą informacji uznało Zespół Szkół w Krośnie za
rozwiązanie niestandardowe.
MEN ma świadomość tego, że zostało przez burmistrza zmanipulowane. Świadczy o tym,
Minister Krystyny Szumilas do Ministerstwa Finansów.
Dlatego dziwi nas stwierdzenie pani burmistrz Zofii Springer w dzisiejszym "Głosie", która

pismo

określa

MEN "głównym sprawcą całego zamieszania".

2. cytat
Czy nie można było wybudować nowego budynku obok starego i w ten sposób uniknąć
ewentualnych komplikacji?
Tym, co stało na przeszkodzie był brak 2,4 hektara - gmina dysponowała na tym terenie tylko
1,2 hektara.

Kiedy burmistrz podejmowała decyzję o lokalizacji szkoły na Krasickiego

gmina dysponowała

na terenie wsi Krosno m.in. takimi działkami:
lokalizacja

nr działki powierzchnia m2

dalsze losy działki

1 Krosno, ul. Piaskowa

103/56

21906

osiedle "Olszynka"

2 Krosno, ul. Boczna

83/31

6489

obecna Biedronka

3 Krosno, ul. Boczna

103/57

5228

nabywca prywatny

12884

własność gminy- planowana budowa świetlicy
wiejskiej

4 Krosno, ul. Boczna

135/3

Działki 1, 2 i 3 zostały sprzedane dopiero w 2007 r, kiedy trwała już
budowa budynku szkolnego przy ul. Krasickiego w Mosinie.
Nic nie stało na przeszkodzie, by gmina mogła sprzedać teren przy
Krasickiego, a szkołę ulokować w Krośnie. Działki 1 i 3 łącznie to 2,7 ha.
Ile gruntu potrzeba, by zbudować szkołę?
Mosińska "jedynka" zajmuje powierzchnię ok. 2,4 ha, Zespół Szkół na Sowinieckiej ok. 1,2 ha, SP w Pecnej ok. 1,6
ha, Gimnazjum w Pecnej ok. 0,5 ha, SP w Czapurach ok.1,2 ha, SP i Gimn. w Daszewicach ok. 2,3 ha.(na podst.
podgik.poznan.pl/iGeoMap/Data/Poznan/Mosina.php )

3. cytat
Subwencja jest na ucznia a nie na budynek szkoły. /Zofia Springer/
Gdyby Pani burmistrz miała rację, to oznaczałoby, że gmina powinna dostawać zwiększoną subwencję
na dzieci z Baranówka, Baranowa, Krajkowa, Sowińca, Sowinek, Żabinka pobierające naukę w Szkole
Podstawowej nr 1, a potem w Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz na uczniów z Krosna, Krosinka,
Dymaczewa Nowego i Dymaczewa Starego uczących się w Gimnazjum nr 2 w Mosinie.

Przepisy są jednak jednoznaczne - o subwencji decyduje lokalizacja
budynku.

Na wczorajszej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu padła z ust radnego Jacka Rogalki propozycja, by
przesunąć granicę między Krosnem, a Mosiną.
Pani kierownik referatu oświaty oświadczyła, że rozważano włączenie do Krosna takiego "worka", w
którym znalazłaby się szkoła na Krasickiego, ale okazało się to nierealne.
Planowana rozbudowa szkoły łącznie z salą gimnastyczną szacowana jest na 16 mln. zł. Będzie to
wielki wysiłek dla gminy, zważywszy, że na cały 2013 rok na inwestycje jest w budżecie zaledwie 9 mln zł.
Radny Rogalka mówił z żalem, że gdyby obiekt był na wsi, byłyby szanse na pozyskanie środków.
Wymieniał znane mu przykłady z innych gmin...
______________________________________________________________________________________
Wątpliwości radnych w czasie tworzenia Zespołu Szkół w Krośnie
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