OR-RM.0012.4.6.2019
Protokół Nr 2/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego 05 lutego 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper o godzinie 9.00 otworzył posiedzenie
komisji. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji, co wobec składu komisji
wynoszącego 6 członków komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Nieobecni Radni Pani Mirosława Holka, i Pan Piotr Mitera.
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niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, do którego
wniesiono zmiany
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
dotycząca terminarza imprez oraz ich finansowania.
3. Informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
dotycząca grup funkcjonujących przy M-GOK- u.
4. Spotkanie z kierownikami świetlic wiejskich działających na terenie Gminy
Koronowo.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Ad. 2. Informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie
dotycząca terminarza imprez oraz ich finansowania.

Przewodniczący Komisji Artur Koper poprosił Dyrektora Miejsko- - Gminnego Ośrodka
Kultury w Koronowie Pana Zbigniewa Oparkę o przedstawienie terminarza imprez
zaplanowanych na 209 rok oraz przedstawienie jakie środki finansowe posiada MGOK
w Koronowie na ich organizację.
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pan Zbigniew Oparka
poinformował, że kompletnego terminarza jeszcze nie posiada, ponieważ jest on
jeszcze w trakcie tworzenia.
Dyrektor MGOK przedstawił jakie propozycje imprez będę z pewnością zamieszczone
w terminarzu:
- luty- koncert charytatywny przy współpracy ze stowarzyszeniem, koncert zespołu
Żuki oraz naszej kapeli Koronowiacy,
- marzec – koncert z okazji Dnia Kobiet – 9 marca br.
- kwiecień – koncert komercyjny – recital aktorsko – wokalny Tomasza Stockingera,
- maj – 3 maja być może w amfiteatrze,
- czerwiec – Integracyjny Dzień Dziecka- plac przy MGOK, być może Dni Koronowa,
Szuwarowe szanty (tutaj finansowo pomaga Powiat Bydgoski), 22 czerwca Noc
Świętojańska,
- lipiec – Arie na plaży, Jarmark Cysterski,
- listopad – 11 Listopada.
MGOK organizuje również 3 turnusy półkolonii dla dzieci. Ponadto w planach jest
także organizacja imprez takich jak dożynki, smaki lata sołtysiada powiatowa.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper zadał pytanie czy MGOK ma zaplanowane
środki na sfinansowanie tych imprez?
Dyrektor MGOK odpowiedział, że ośrodek ma ok 1.5 mln dotacji na działalność
jednostki na terenie gminy.
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Koronowie dotycząca grup funkcjonujących przy M-GOK- u.
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pan Zbigniew Oparka
poinformował członków komisji jakie grupy

funkcjonują przy MGOK – u i jakie

zajęcia odbywają się.
Zalicza się do nich:
- nauka gry na pianinie, gitarze,
- koło plastyczne, koło szachowe, brydż,
- Kapela Koronowiacy, Zespół Anannasy, Zespół Raplika
- taniec, trampoliny,
- Klub Seniora
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper zapytał jakie są koszty utrzymania orkiestry
dętej np. kapelmistrza?
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pan Zbigniew Oparka
poinformował, że kapelmistrz wystawia rachunki. Ponadto poinformował członków
komisji, że koszty utrzymania orkiestry dętej są wysokie.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper zapytał jak działa synagoga?
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pan Zbigniew Oparka
poinformował, że synagoga działa codziennie od godz. 8.00 do 16.00 i dodatkowo
obsługa imprez.

Ad. 4. Spotkanie z kierownikami świetlic wiejskich działających na terenie
Gminy Koronowo.
Członkowie komisji odbyli spotkanie z kierownikami świetlic wiejskich z terenu Gminy
Koronowo.
Poszczególni kierownicy świetlic przedstawili członkom komisji między innymi jakie
zajęcia odbywają się w świetlicach, kto korzysta ze świetlicy, ile dzieci uczestniczy w
organizowanych zajęciach. Ponadto przedstawili informację czy świetlica jest
udostępniania odpłatnie i w jakim celu. Każdy z kierowników obecnych na spotkaniu
poinformował również jakie są ich potrzeby związane z funkcjonowaniem świetlicy
oraz stanem technicznym budynku, pomieszczeń, gdzie dana świetlica się znajduje.
Członkowie komisji wysłuchali przedstawionych informacji, propozycji oraz oczekiwań
kierowników.
Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia przewodniczący komisji Pan Artur Koper
zamknął posiedzenie komisji i o godzinie 13:40.
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