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Protokół Nr 4/20
Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego w dniu 19 czerwca 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie
Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
Pan Artur Koper o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie komisji. W posiedzeniu
uczestniczyło 6 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. Informacja Zarządu Hufca ZHP Koronowo na temat bieżących potrzeb i
propozycji współpracy.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
2. Informacja Zarządu Hufca ZHP Koronowo na temat bieżących potrzeb i
propozycji współpracy. Na wstępie Druh Włodzimierz Domek podziękował
Burmistrzowi Patrykowi Mikołajewskiemu za chęć pomocy i użyczenie lokalu w
postaci harcówki na potrzeby spotkań harcerzy. Następnie nawiązał do
wydarzenia jakim jest 100-lecie ruchu harcerskiego w Koronowie i związanymi z
tym wydarzeniami jak styczniowy Zlot Hufca ZHP czy wyjazd harcerzy do Kutna
mający miejsce w miesiącu lutym. Niestety dalsze plany pokrzyżowała
rozprzestrzeniająca się pandemia. W związku z zaistniałą sytuacją powołano
sztab kryzysowy, którego spotkanie odbyło się 10 marca. Ustalono plan
działania i cele do zrealizowania w dobie pandemii. Po pierwsze stworzono
zastępy kadrowe w drużynach, po drugie objęto opieką wszystkich

instruktorów a głównie seniorów, po trzecie ustalono jak będzie wyglądać
bieżąca praca z dziećmi. Druh Włodzimierz Domek wyraził swój podziw i
szacunek dla 25 instruktorów za to, że dali radę w tym trudnym okresie objęć
opieką wszystkie dzieci. Doszedł Radny Pan Wojciech Orliński, obecnych
Radnych 7.
Głos w dyskusji zabrała Radna Sławomira Polewana, która zasygnalizowała
potrzebę spotkania wszystkich stowarzyszeń działających na terenie gminy.
Celem spotkania miałoby być ujednolicenie ich działania oraz propozycja
nawiązania współpracy. Druh Włodzimierz Domek przy tej okazji wyszedł z
inicjatywą zorganizowania spotkania w celu podziękowania za pracę ludziom
zaangażowanym w sport i kulturę, wikariuszom oraz wszystkim społecznikom.
Pogratulował też Radnym Rady Miejskiej w Koronowie godnej postawy w
trudnym czasie pandemii. Podał też informację o planowanym niebawem
powrocie do organizowania zbiórek harcerskich. Druh Włodzimierz Domek w
związku z kończącym się w tym roku 10-letnim programem „Profesjonalny
Patriotyzm” poruszył ważną kwestię wymiany tablicy w Bazylice pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie upamiętniającej 89
zasłużonych dla gminy osób. Podziękował przy tym Pani Grażynie Jasiek, Pani
Sławomirze Polewana oraz Pani Katarzynie Szulta-Romaniuk za ogromny wkład
i zaangażowanie z w dbałość o historię naszej małej ojczyzny. Kolejną ważną
kwestią o której wspomniał Druh Włodzimierz Domek jest utworzenie w
Koronowie własnego muzeum. Byłoby to wspaniałe miejsce, do którego
nauczyciel mógłby wybrać się z młodzieżą w ramach prowadzonej lekcji historii.
Przedstawiono też propozycję zaproszenia do współpracy innych muzeów,
które w ramach swojej działalności przyjeżdżałyby z dwudniową wystawą do
okolicznych szkół. Radna Pani Sławomira Polewana przedstawiła propozycję
dotyczącą organizacji w Koronowie wycieczek dydaktycznych według wcześniej
opracowanej trasy. Byłoby to ciekawą propozycją również dla odwiedzających
nasz region turystów. Zaproponowała zagospodarowanie ulicy Podwórzowej i
stworzenie tutaj ciekawych miejsc historycznych w postaci np. punktów
rzemieślniczych czy punktów gdzie odbywać miałyby się warsztaty historyczne.
Radny Pan Henryk Borowicz - podziękowanie dla druha Włodzimierza Domka
za uczciwą i rzetelną pracę.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - podziękowanie dla druha Włodzimierza
Domka za miłą i fantastyczną współpracę w dobie pandemii.

Radny Pan Artur Koper – podziękowanie dla druha Włodzimierza Domka za
zastrzyk pozytywnej energii i za chęć pracy. Obietnica współpracy i pomocy ze
strony Radnych.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski omówił temat, dotyczący pisma
ze szkoły w Trzemiętowie dotyczącego umieszczenia dzieci z tejże szkoły w
trzech placówkach na terenie naszej gminy.
Radna Pani Sławomira Polewana - poruszona została kwestia dzieci ze szkoły w
Trzemiętowie. Zapytanie o możliwość umieszczenia dzieci z tej szkoły w trzech
placówkach na terenie naszej gminy. Czy Radni wyrażają zgodę na umieszczenie
dzieci z likwidowanej placówki oświatowej w Trzemiętowie w szkołach na
terenie naszej gminy ?
głosowanie:
„za” - 7 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymało się” - 0 głosów
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad.9
Kierownik Pani Barbara Koniarska przedstawiła projekt uchwały :
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Dyskusja:
Radna Pani Małgorzata Szymczak - prośba o wyjaśnienie kwestii finansowych
związanych z ul. Nad Kanałem.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - prośba o informacje dotyczące mającej
rozpocząć funkcjonowanie od miesiąca września platformy edukacyjnej.
Zapytanie odnośnie ewentualnej pomocy dla rodzin objętych ubóstwem czy
nieudolnych życiowo w związku z potrzebą nauczania zdalnego. Czy w tej
kwestii gmina ma opracowany plan działania oparty na udzieleniu
odpowiednego wsparcia i pomocy ?
Burmistrz Patryk Mikołajewski - propozycja stworzenia planu pomocowego.

Radna Pani Małgorzata Szymczak - pytanie dotyczące kwestii szkoleń dla
nauczycieli dotyczących obsługi najnowszych programów komputerowych
potrzebnych dla celów kształcenia zdalnego.
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Ad.14
Pan Roman Romański przedstawił projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na
potrzeby ochrony przyrody, w obrębie ustanowionego pomnikiem przyrody
drzewa gatunku dąb szypułkowy.
Dyskusja:
Radna Małgorzata Szymczak - prośba o przybliżenie lokalizacji pomnika
przyrody jakim jest wspomniane drzewo gatunku dąb szypułkowy.
Pan Roman Romański – dąb szypułkowy mieści się w miejscowości Nowy
Jasiniec w tak zwanym Gaju Wyczółkowskiego. Drzewo to było wykorzystywane
przez samego mistrza jako element jego prac malarskich.
Radna Małgorzata Szymczak – pytanie o rosnące cztery topole w Samociążku
przy kanale rzeki Brdy. Czy jest możliwa wycinka tych drzew ?
Pan Roman Romański – problemem jest ustalenie właściciela gruntu. Gmina
oczekuje na odpowiedź ze strony Enea Wytwarzanie Kozienice. Liczy również na
pomoc ze strony Starostwa Powiatowego. Bezprawnie niestety Gmina topoli
usunąć nie może.
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Spotkanie opuściła Radna Pani Mirosława Holka, obecnych Radnych 6.
Ad.12
Pani Agnieszka Szwesta przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
114/9 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
Dyskusja:

Brak dyskusji
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Ad.13
Pani Agnieszka Szwesta przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
1127/5 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
Dyskusja:
Brak dyskusji
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Radna Pani Mirosława Holka powróciła na spotkanie, obecnych Radnych 7.
Ad.15
Pani Agnieszka Szwesta przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 268/31 stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
Dyskusja:
Brak dyskusji
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Ad.16
Pani Agnieszka Szwesta przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z
terenu gminy Koronowo.
Dyskusja:

Brak dyskusji
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 7 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Spotkanie opuściła Radna Pani Mirosława Holka, obecnych Radnych 6.
Ad.17
Radna pani Sławomira Polewana przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
Dyskusja:
Brak dyskusji
głosowanie:
„za” - 5 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymali się” – 1 głos
Ad.18
Radna pani Sławomira Polewana przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
Dyskusja:
Brak dyskusji
głosowanie:
„za” - 5 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymali się” – 1 głos
Ad.19
Radna pani Sławomira Polewana przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.

Dyskusja:
Brak dyskusji
głosowanie:
„za” - 5 głosów
„przeciw” - 0 głosów
„wstrzymali się” – 1 głos
Ad.20
Pani Jolanta Dombrowska – Chmielek przedstawiła projekt uchwały:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.
Dyskusja:
Brak dyskusji
Członkowie Komisji jednogłośnie głosami 6 „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
4. Sprawy bieżące komisji.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – pytanie o plany oraz przygotowanie
placówek kulturalnych w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym.
Wiceburmistrz Koronowa Pan Piotr Kazimierski – odpowiedział iż trudno w tej
chwili powiedzieć w jakiej formie i czy będzie prowadzona opieka kulturalna w
okresie wakacji.
Radna Pani Sławomira Polewana wystosowała wniosek:
Kierując się względami etycznymi i moralnymi Komisja Oświaty, Kultury i
Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie wnosi o rozpatrzenie możliwości
dofinansowania dowozu trójki dzieci do szkoły poza ich miejscem zamieszkania.
Wszyscy członkowie komisji poparli wniosek.
Radna Pani Sławomira Polewana wystosowała wniosek:
Zainicjować działania w celu opracowania historycznego programu
edukacyjnego dla szkół i placówek kulturalnych propagującego wiedzę o
lokalnej historii.

Wszyscy członkowie komisji poparli wniosek.
5.Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper dokonał zamknięcia posiedzenia
Komisji.
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