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OR-RM.0012.4.31.2020
Protokół Nr 3/20
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
odbytego w dniu 22 maja 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
Pan Artur Koper
o godzinie 08:00 otworzył posiedzenie komisji. W posiedzeniu
uczestniczyło 9 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 9 członków komisji
stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi

załącznik nr 1 niniejszego

protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper przedstawił porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.

Ad.14
Kierownik Pani Jolanta Dombrowska - Chmielek przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego
programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”.
Dyskusja:
Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper – mam pytanie, mamy przy drogach mnóstwo
kapliczek i krzyży. Czy Sołectwo będzie mogło także ubiegać się o dofinansowanie?
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Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – jeżeli ktoś posiada prawny dokument do
dysponowania gruntami, to może ubiegać się o dofinansowanie.
Radna Pani Mirosława Holka – czy Parafia Wtelno może także ubiegać się o
dofinansowanie?
Kierownik Pani Jolanta Dombrowska – Chmielek – tak, może starać się o
dofinansowanie.
Radny Pan Henryk Borowicz – Czy kościół w Wierzchucinie Królewskim jest wpisany do
Rejestru Zabytków?
Kierownik Pani Jolanta Dombrowska – Chmielek – tak

Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 9 „za” pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.

Ad.15
Kierownik Pani Jolanta Dombrowska - Chmielek przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm.
Koronowo.
Dyskusja:
Brak dyskusji.
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 9 „za” pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.
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Ad.16
Dyrektor M-GOSiR Pan Maciej Makowski przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu
korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów
porządkowych.
Dyskusja:
Brak dyskusji

Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 9 „za” pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.

Ad.16
Radna Pani Sławomira Polewana przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Koronowa.
Dyskusja:
Brak dyskusji

Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 9 „za” pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.

Radny Pan Wojciech Orliński

omówił problemy dotyczące wypełniania wniosków o

umorzenie/przesunięcie podatku dla rolników.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przychyliła się do udzielenia pomocy w sprawie
wypełniania wniosków.

Ad.8
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2019 rok:
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Ad. 9
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2019 rok.
Dyskusja:
Brak dyskusji

Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 9 „za” pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.

Ad. 11
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Dyskusja:
Brak dyskusji

Członkowie

Komisji

głosami

8

„za”,

głosami

„przeciw”

0

oraz

1

głosie

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Ad. 12
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Wyszła Radna Pani Mirosława Holka, obecnych Radnych 8
Dyskusja:
Brak dyskusji
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 8 „za” pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.
Ad. 13
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – na ten moment nie mam gotowego projektu uchwały.
Powstał obowiązek przedstawiania sprawozdania na bazie analizy wskaźnikowej.
Sprawozdanie zostało poprawione na moja prośbę, ale nie wszystko. SP ZOZ jest

5
zobowiązany do przedstawienia informacji w jaki sposób będzie funkcjonowała jednostka w
przyszłości. Nie dostarczono jeszcze dokumentów. Prawdopodobnie będziemy prosili o
zdjęcie tego projektu z porządku obrad sesji i wprowadzenie tego sprawozdania na sesji w
czerwcu.
Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w obradach.
3.Sprawy bieżące komisji.

Wniosek Komisji:
W związku ze złym stanem wizualnym i technicznym tzw. Pałacu Opata i jego
otoczenia przy ul. Klasztornej w Koronowie, Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o
skierowanie pisma do Starosty bydgoskiego, w celu podjęcia działań związanych z
remontem i zabezpieczeniem budynku przed dalszą degradacją.
głosowanie:
„za” – 9 głosów,
„przeciw” - o głosów,
„wstrzymali się „ 0 głosów
Radna Pani Sławomira Polewana - mam jedno pytanie dotyczące wymiaru opłacania
nauczycieli. Nauczyciele wspominali, że nie dostali pełnego wynagrodzenia za nadgodziny.
Wiceburmistrz pan Piotr Kazimierski – nauczyciele mieli wypłacone pełne wynagrodzenie
bez nadgodzin w dobie tej sytuacji jaka obecnie jest.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – faktycznie, dostajemy stałe wynagrodzenie bez
nadgodzin. Ukłon w stronę rodziców. Postrzegam te dzieci z punktu psychologa. Te dzieci
mają bardzo ciężko.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – wszystkie komputery są wyposażone w tablice
interaktywne i różnie to bywa. Jeżeli będzie potrzeba, to trzeba będzie zapłacić za
nadgodziny.
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Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper -

brakuje rozwiązań systemowych . Nie

mówmy o tym, że nauczyciele muszą otrzymywać wszystkie wynagrodzenia pochodne.
Mamy sygnały, że rodzice muszą być polonistami, matematykami. To dla wszystkich jest
trudna sytuacja. Nie usztywniajmy się jak chodzi o nauczycieli.
Radna Pani Mirosława Holka – mam ogromny szacunek dla nauczycieli, ale dzieci są w
gorszej sytuacji.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – we wrześniu powinien wrócić system korekcyjny.
Radna Pani Mirosława Holka – mój syn potrafił przegapić te lekcje, bo są różne godziny.
Jak mnie nie ma, to on je przegapi.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – ten system edukacji poległ. Pan Przewodniczący
mówił, że dzieci mają stany depresyjne. Każdy na tym ucierpi, dorośli też.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – pomimo naszych starań te zaległości są duże i trzeba
będzie podejść indywidualnie do problemu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –
mielibyśmy większy obraz tej sytuacji , gdybyśmy sami mieli sesje on-line. Faktycznie
możemy to odnieść do dzieci.
Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper – będziemy musieli się pochylić nad
problemem na przełomie września. Apeluje Panie Burmistrzu, żeby spotkać się dużo
wcześniej i omówić temat bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – przedstawił dane statystyczne zgłoszenia dzieci
na zajęcia dydaktyczne klas „0” i od 1-3. Jeżeli dzieci miałyby uczęszczać do szkoły to
będziemy łamać normy sanitarne – 1 dziecko/4m2.
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Radna Pani Małgorzata Szymczak – jeżeli jest pewna grupa tylko dzieci, to czy jest nadal
utrzymane zdalne nauczanie?
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – to jest nierozwiązane, bo nadal będą musieli
pracować zdalnie a także pracować z dziećmi w szkole.
Radny Pan Piotr Mitera – nie byłbym optymistą co do wejścia do normalności. Tylko
będziemy mieli powrót. Ilość testów przedkłada się na ilość zachorowań. Działania Rządu
nie do końca są pomyślne. Decyzję Burmistrza względem odmrażania placówek
oświatowych ostrożnie, uważam za słuszną.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – uważam, ze rozsądnie byłoby zakończyć rok
szkolny w połowie maja, a rozpocząć nawet w sierpniu.

Wniosek Komisji:
Komisja zwraca się z wnioskiem do Pana Burmistrza o przygotowanie sprawozdania
na temat funkcjonowania zdalnego nauczania w placówkach oświatowych w Gminie
Koronowo, celem przygotowań do nowego roku szkolnego w reżimie pandemii.
głosowanie:
„za” – 9 głosów,
„przeciw” - o głosów,
„wstrzymali się „ 0 głosów
4 Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.
Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Wanda-Joras
Inspektor Biura Rady Miejskiej

/-/ Artur Koper

