OR-RM.0012.4.17.2019
Protokół Nr 5/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego 19 kwietnia 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie
komisji. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji, co wobec składu komisji
wynoszącego 7 członków komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.

Nieobecni Radni: Pan Patryk Bociek.
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego
protokołu.
Następnie przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, do którego
wniesiono zmiany.
Porządek posiedzenia przed zmianami:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia kworum.
2. Wizytacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie i Szkoły Podstawowej Nr 2
w

Koronowie,

Żłobka

Samorządowego

w

Koronowie,

Przedszkola

Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie (budynek przy
ul. Paderewskiego).
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali o zmianie porządku obrad:
1. - wykreślono punkt 2. Wizytacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koronowie
i

Szkoły

Podstawowej

Nr

2

w

Koronowie,

Żłobka

Samorządowego

w Koronowie, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi
w Koronowie (budynek przy ul. Paderewskiego). – ze względu na trwający
strajk nauczycieli.
6. – punkt 4. Sprawy bieżące komisji

postanowiono omówić w pierwszej

kolejności ze względu na obecność Członków ZNP w Koronowie.
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia kworum.
2. Sprawy bieżące komisji.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad. 2. Sprawy bieżące komisji.
Przeprowadzono obszerną dyskusję, w której udział wzięli:
- przedstawiciele ZNP z terenu gminy Koronowo, Burmistrz Koronowa, Skarbnik
Gminy Koronowo, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie oraz Członkowie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący ZNP w Koronowie przedstawił problematykę trwającego
strajku nauczycieli, zwrócił uwagę zebranym na fakt zmniejszonego wynagrodzenia
dla strajkujących prosząc jednocześnie o wsparcie ze strony Gminy i zaproponowanie
rekompensaty nauczycielom strajkującym, omówiono również stan partycypacji
samorządu w pomoc dla szkół, dyskutowano nad pomysłem realnego rozwiązania
problemu w oświacie, podano także informacje szacunkowe dotyczące ilości
strajkujących nauczycieli, wskazano, że na chwilę obecną Szkoły Podstawowe
w Witoldowie i w Mąkowarsku zawiesiły strajk. Poruszono też kwestię dalszej

współpracy Oddziału ZNP w Koronowie z władzami Gminy oraz z Członkami Komisji
Oświaty,

Kultury,

Sportu

i

Turystyki.

Zaproponowano

by

tzw.

„potrącenia”

z wynagrodzenia strajkujących nauczycieli podzielić w miarę możliwości na części
rozłożone w czasie. Władze Gminy zwróciły uwagę na fakt, iż te kwestie muszą być
zgodne z prawem i zostaną szczegółowo przeanalizowane, tak by w miarę możliwości
wspierać strajkujących nauczycieli. Poruszono kwestię możliwości podpisania
porozumienia, zgodnie z przepisami prawa, tak aby dojść do wspólnego rozwiązania
problemu. Dyrektor MGZE w Koronowie przedstawiła zebranym informacje dotyczące
subwencji za rok poprzedni i za rok bieżący. Zapewniono zebranych, iż stosunek
władz gminy do szeroko rozumianej oświaty i strajkujących nauczycieli jest jak
najbardziej przychylny a prowadzone działania w dalszym ciągu wspierają rozwój
oświaty i wychowania na terenie Gminy Koronowo.
Przewodniczący

Komisji

Pan

Radny

Artur

Koper

podsumowując

dyskusję

zadeklarował, że Członkowie Komisji popierają postulaty strajkujących nauczycieli z
terenu Gminy Koronowo i zobowiązał się do przedstawienia oficjalnie opinii w tej
sprawie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, w dniu 30 kwietnia
2019 r.

Treść tej opinii stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu.

***Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper opuścił posiedzenie Komisji, obrady
prowadził w dalszej części Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Wojciech Orliński.
***Komisja wydała jednogłośnie, 5 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
opinię w tej sprawie:

Komisja pozytywnie opiniuje postulaty strajkujących nauczycieli z terenu Gminy
Koronowo i jest za maksymalnym złagodzeniem skutków uczestnictwa w strajku
powodujących otrzymanie niższego wynagrodzenia.

Ad. 3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Skarbnik gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Członkowie

Komisji

jednogłośnie

5

głosami

„za”

pozytywnie

zaopiniowali powyższy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Skarbnik gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.

Członkowie

Komisji

jednogłośnie

5

głosami

„za”

pozytywnie

zaopiniowali powyższy projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.

Kierownik Wydziału Finansów i Budżetu Pani Barbara Koniarska szczegółowo omówiła
projekty uchwał:
1. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych
wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków:
rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Członkowie

Komisji

jednogłośnie

5

głosami

„za”

pozytywnie

zaopiniowali powyższy projekt uchwały w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków:
rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.

2. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom.
Członkowie

Komisji

zaproponowali

wprowadzenia

zmian

do projektu, następnie jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania

diet

przewodniczącym

organów

wykonawczych

jednostek pomocniczych – sołtysom, po zmianach.

Inspektor

Wydziału

Inwestycji

i

Planowania

Przestrzennego

Pani

Eliza

Wilgosiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
1. w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego „GOŚCIERADZ – STRUMYKOWA” dla terenu
położonego w Gościeradzu, gm. Koronowo.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
2. W

sprawie

przystąpienia

zagospodarowania

do

przestrzennego

sporządzenia
„PARK

miejscowego

PRZEMYSŁOWY”

dla

planu
terenu

położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami
i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke-Izbaner szczegółowo omówiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
położonej

w

Koronowie,

stanowiącej

własność

Gminy

Koronowo

na

rzecz

użytkownika wieczystego.
Członkowie

Komisji

jednogłośnie

5

głosami

„za”

pozytywnie

zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność
Gminy Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
Inspektor Biura Rady Miejskiej Pani Aneta Babińska przedstawiła projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
Członkowie

Komisji

jednogłośnie

5

głosami

„za”

pozytywnie

zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan
Wojciech Orliński zamknął posiedzenie komisji.
Przewodniczący Komisji
Artur Koper

Zastępca Przewodniczącego Komisji
/-/Wojciech Orliński
Protokół sporządziła
Aneta Babińska
Inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Koronowie

