OR-RM.0012.4.24.2019
Protokół Nr 7/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego 21 czerwca 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie
komisji. W posiedzeniu udział wzięło 7 członków komisji, co wobec składu komisji
wynoszącego 7 członków komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego
protokołu.
Następnie przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie
wniesiono zmian.
Porządek posiedzenia przed zmianami:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja

o

przygotowaniu

Gminy

Koronowo

do

letniego

sezonu

turystycznego i wypoczynku dzieci i młodzieży – Punkt Informacji Turystycznej,
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie.
3. Informacja Zarządu Hufca ZHP Koronowo na temat bieżących potrzeb i
propozycji współpracy.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawy bieżące komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad. 2. Informacja o przygotowaniu Gminy Koronowo do letniego sezonu
turystycznego i wypoczynku dzieci i młodzieży – Punkt Informacji
Turystycznej, Komendant Komisariatu Policji w Koronowie.
Naczelnik Prewencji Komisariatu Policji w Koronowie Karol Woźny poinformował, że
działania są dostosowywane do potrzeb. Jeśli chodzi o Koronowo kierowane do
służby są patrole ponad normatywne w rejony zagrożone. Na bieżąco prowadzona
jest analiza zdarzeń kryminalnych. Dodatkowo jest wsparcie Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Inspektor Referatu Rozwoju i Promocji Pan Zenon Rydelski poinformował członków
komisji, że sezon, ruch turystyczny rozpoczął się, umownie, z początkiem maja co
wiąże się oczywiście ze wzmożonym zainteresowaniem i odwiedzaniem Punktu
Informacji Turystycznej przez turystów, gości, ale także mieszkańców gminy.
Wychodząc na przeciw obsłudze ruchu turystycznego zmodyfikowano godziny
otwarcia placówki tzn. od listopada do kwietnia placówka była czynna w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Koronowie, natomiast od maja do końca października, od
poniedziałku do piątku jest czynna w godz. 9.00-17.00 oraz od maja do końca
września, także w soboty i niedziele w godz. 9.00-15.00.
Punkt Informacji Turystycznej ma za zadanie przede wszystkim udzielać wszelkich
możliwych informacji z zakresu zarówno turystyki, jak i miejsc związanych z danym
regionem. Skierowane są one zarówno do tzw. turysty indywidualnego, jak i grup
zorganizowanych. Oczywiście odnosi się to także do mieszkańców naszej gminy. Tych
pierwszych jest zdecydowanie więcej jednak nie brakuje wycieczek zorganizowanych
(rowerowych, autokarowych), wśród których promujemy walory turystyczne i
atrakcyjne miejsca na terenie Koronowa i okolic. Odwiedzają nas grupy szkolne,
głównie z terenu Koronowa, choć także z gminy Dobrcz czy Sicienko, które zapoznają
się zarówno z historią miasta jak i Izbą Muzealną Ziemi Koronowskiej oraz
przedmiotami używanymi w domach czy gospodarstwach domowych przed laty.
W ubiegłym sezonie (od maja do końca września) Punkt odwiedziło średnio ponad
600 osób miesięcznie, co daje liczbę ok. 2500 turystów i mieszkańców gminy w ciągu
4 miesięcy. Dodać należy jeszcze liczne grupy zorganizowane, czyli kolejne kilkaset

osób. Przewidujemy, że i w tym sezonie będzie podobnie, co potwierdzają jego
pierwsze tygodnie.
Punkt Informacji Turystycznej jest przygotowany do sezonu, mając do dyspozycji
materiały promocyjne, w tym m.in. plany miasta, mapy Zalewu Koronowskiego,
foldery czy widokówki, czyli materiały o które najczęściej pytają turyści. Od początku
maja posiadamy ETNO Paszporty Turystyczne 2019 wydane przez KujawskoPomorską Organizację

Turystyczną pod

patronatem Marszałka Województwa

Kujawsko Pomorskiego. Można je otrzymać bezpłatnie wraz z okolicznościową
pieczątką. Akcja trwa do końca września. Oczywiście głównym zadaniem jest szeroko
rozumiana informacja, a jej zakres jest niezwykle rozległy i jak dotąd wydaje się, że
również Punkt spełnia oczekiwania turystów w tym podstawowym kierunku.
Dyspozycyjność placówki wykracza niekiedy poza swoje ramy czasowe, co związane
jest z dostosowaniem czasu pracy do potrzeb turystów, klientów i nigdy nie stanowiło
to problemu. Współpracujemy m.in. z ośrodkami wypoczynkowymi, gospodarstwami
agroturystycznymi,

ośrodkami

turystyki

kwalifikowanej

udzielając

stosownych

informacji o bazie noclegowej, którą aktualizujemy na bieżąco na stronie
www.koronowo.pl. Podobnie, jak z punktami gastronomicznymi, informując o ich
lokalizacjach.
Bardzo dobrze układa się współpraca z Centrum Kultury Synagoga, które ma
podobne godziny otwarcia, dysponuje również materiałami promocyjnymi czy
gadżetami dla turystów. Korzystamy z możliwości zwiedzania obiektu, który znajduje
się na tzw. „pieszej trasie wycieczkowej.” Jeśli mowa o współpracy, to równie dobrze
układa się ona m.in. z parafią Koronowo, gdyż Bazylika Mniejsza jest nieodzownym
punktem zwiedzania miasta. Świetnie też układa się współpraca z koronowskim
hufcem ZHP, dzięki czemu mogliśmy też wspólnie zrealizować kilka projektów, jak
choćby majowa „Noc Muzeów” czy, kilkanaście dni temu, Grę Fabularną z udziałem
120 harcerzy z Bydgoszczy oczywiście ze zwiedzaniem miasta i jego walorów. Tych
akcji, projektów będzie z pewnością więcej ku zadowoleniu turystów, mieszkańców i
naszych gości.
Należy dodać, że PIT udziela też często informacji telefonicznej, dbamy o aktualne
wiadomości w gablocie reklamowej, są informacje dotyczące ścieżki dydaktycznej

„Cysterski Gaj”, jest też na zewnętrznej ścianie budynku tzw. Infokiosk, czyli kiosk
multimedialny.
Punkt Informacji Turystycznej przeszedł kilka tygodni temu drobne odświeżenie w
części wewnętrznej – pomieszczenie wejściowe, w którym obsługiwani są turyści
zostało pomalowane. Dzięki temu warunki dla odwiedzających i estetyka wewnątrz
poprawiły się.
Punkt otwarty jest na współpracę z wszystkimi instytucjami, nie tylko z zakresu
szeroko rozumianej turystyki, ale także szkołami, stowarzyszeniami, również z innych
gmin. Wydaje się, ze jest ona dobra, ale zawsze można poszerzać krąg współpracy
jak i jej aktywności, stąd staramy się nawiązywać nowe kontakty, jak i zachęcać do
nawiązania z nami. Podstawowym celem jest nie tylko informacja turystyczna, ale też
promocja miasta, gminy i regionu.
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pan Rafał Gibas poinformował, że okres
zwiększonego ruchu turystycznego to czas wzmożonej pracy dla Referatu Rozwoju i
Promocji. Jest to przede wszystkim związane z tym, iż referat jest organizatorem
bądź współorganizatorem (lub partnerem) dla co najmniej kilku dużych wydarzeń w
tym czasie. Wymaga to poza codzienną bieżącą pracą, dodatkowego zaangażowania,
również podczas weekendów. Okres wakacyjny to także na pewno czas wzmożonej
współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Przygotowując

się

do

sezonu

turystycznego

referat

stara

się

dotrzeć

z informacją o ofercie imprez i wydarzeń za pośrednictwem obecnie najbardziej
popularnych kanałów informacji.
Główne kanały informacji i promocji:
- strona internetowa www.koronowo.pl
- profil Gminy Koronowo na portalu społecznościowym Facebook
- kanał gminy na Youtube / np. Gminny Flesz - co tydzień w piątek
- tablice ogłoszeń, telewizja kablowa, radio, prasa itp.
- monitory informacyjne w budynkach użyteczności publicznej
W

promocji

oferty

turystycznej

w organizacjach i stowarzyszeniach.

gminy

pomaga

również

jej

członkostwo

Członkostwo w stowarzyszeniach:
w

Kujawsko-Pomorska
spotkaniach

zespołu

Organizacja

Turystyczna

kreatywnego,

akcje

-

(aktywny
paszport

udział

turystyczny

i MegaWeekend uwzględniające Koronowo, przygotowywany jest katalog ofert dla
szkół, w którym prawdopodobnie pojawią się oferty z naszego terenu, konkursy np.
Ambasadorzy Małych Ojczyzn – rok temu laureatem jednej kategorii została szkoła z
gminy Koronowo).
- Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz (prowadzenie kalendarza wydarzeń na
stronie, promocja na fb, ulotka promocyjna, wsparcie maratonu rowerowego, mecz
charytatywny z udziałem przedstawicieli gminy Koronowo).
- Lokalna Grupa Działania "Trzy Doliny" (stałe kontakty dotyczące możliwości
pozyskania dofinansowań, partnerstwa w projekcie np. „Smaki Lata”)
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich
- Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
Materiały informacyjno - promocyjne: dysponujemy dostateczną ilością,
z
na

zamiarem

domówienia

opracowanie

/

nowych

w

perspektywie

materiałów

np.

plan

złożenia

przewodnika

w

wniosku
komplecie

z gadżetami lub filmem. Udało się to już kilka razy np. z grą planszową, którą co jakiś
czas aktualizujemy i domawiamy.
Wydarzenia nadchodzące:
- Smaki Lata - Glinki, 29 czerwca,
- Arie na plaży - Ryszard Smęda zaprasza, Pieczyska, 5 lipca i 2 sierpnia,
- Turniej Gmin Powiatu Bydgoskiego Sołtysiada Powiatowa, Pieczyska, 13 lipca,
- Jarmark Cysterski i Bitwa pod Koronowem, 27-28 lipca,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Koronowa, 17 sierpnia,
- Dożynki Gminne, 7 września,
- Koronowo MTB Maraton, 5 października.
Radny Piotr Mitera poinformował, że jak co roku Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Koronowie organizuje półkolonie letnie dla dzieci.

Ad. 3. Informacja Zarządu Hufca ZHP Koronowo na temat bieżących
potrzeb i propozycji współpracy.
Pan Włodzimierz Domek przedstawił informację na temat działalności Hufca ZHP w
Koronowie. Działania Hufca nie są dofinansowywane przez Gminę . Instruktorzy i
harcerze robią wszystko za darmo np. spotkania z historią w szkołach, pomoc przy
organizacji wielu imprez w Gminie Koronowo. Harcerze pomagali także po nawałnicy
w 2017 roku. Jest obecnie 150 osób w 10 drużynach.
Ad. 4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Posiedzenie komisji opuścił radny Pan Piotr Mitera. Obecnych 6 członków
komisji.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła omówiła
projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Koronowo oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe
w art. 210 wprowadzała

obowiązek

ustalenia

i dostosowania

sieci

szkół

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą,
na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Celem podjęcia

niniejszej uchwały jest określenie sieci publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 r., a także określenia obwodów tych szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Koronowo. Zasady ustalania sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę uregulowane zostały w art. 39 ustawy Prawo Oświatowe
(tj. Dz.U.2018 poz. 996 z późn. zm.). Zgodnie z którym Rada Miejska ustala plan sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice
obwodów publicznych szkół podstawowych. Ustalając sieć szkół gmina powinna
dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej
tj. obejmującą klasy I-VIII oraz aby funkcjonowała w jednym budynku lub jego

bliskiej lokalizacji. Szkoły będą funkcjonowały na bazie tych samych obiektów,
w których aktualnie funkcjonują placówki oświatowe. Zachowane zostaną również,
bez zmian obwody szkół podstawowych.
Członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara Koniarska przedstawiła
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo
na rok 2019.
Poinformowała o autopoprawce w uzasadnieniu Jest XVI Jarmark Cysterki a powinno
być XVII Jarmark Cysterski.
Posiedzenie komisji opuściła Radna Pani Mirosława Holka. Obecnych 5
członków komisji.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara koniarska przedstawiła
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
Posiedzenie komisji opuścił Radny Pan Wojciech Orliński. Obecnych 4
członków komisji.
Członkowie Komisji jednogłośnie 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara koniarska przedstawiła
projekt uchwały ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym
organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom.
Na posiedzenie komisji wrócił radny Pan Wojciech Orliński. Obecnych 5
członków komisji.

Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Kierownik

Wydziału

Rolnictwa,

Ochrony

Środowiska,

i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke-Izbaner

Gospodarki

Gruntami

poinformowała członków

komisji, że z porządku obrad sesji zostanie zdjęty punkt 27 oraz punkt 23.
Kierownik

Wydziału

Rolnictwa,

ochrony

Środowiska,

Gospodarki

Gruntami

i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke-Izbaner przedstawiła projekty uchwał:
1. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 13 września 1966 r.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Miejska

zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pd
uwagę warunki miejscowe. W zawiązku ze złożonym wnioskiem przez panią
Edytę Stankiewicz, panią Karolinę Klonowską, pana Janusza Kozikowskiego,
pana Ryszarda Łukasika i pana Feliksa Kowalczyka w sprawie rezygnacji
z pełnienia funkcji inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie sołectwa oraz pisemnego wniosku pani Doroty Goś i pana Adama
Brona w którym została zgłoszona zgoda na pełnienie funkcji inkasenta opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie sołectwa należy dokonać
zmiany w załączniku do niniejszej uchwały. Mając powyższe na względzie należy
uznać podjęcie przedmiotowej uchwały za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.

2. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i
trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W uchwale nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz trybu jej składania
za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokonuje się zmiany wzorów
deklaracji z uwagi na wprowadzenie

informacji o przetwarzaniu danych

osobowych w Urzędzie Miejskim w Koronowie. Mając powyższe na względzie
należy uznać podjęcie niniejszej uchwały za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
3. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości
położonej w miejscowości Buszkowo.
Gmina Koronowo wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewid. 41/6 położonej w miejscowości Buszkowo. Działka ta łączy
drogi gminne 050108C (droga na Kadzionkę) -050107C (droga prowadząca na
Sokole Kuźnica łącząca się w Krówce z drogą powiatową 1514C). Z uwagi na
powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
4. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości
położonej w miejscowości Byszewo.
Gmina Koronowo wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewid. 3/12 położonej w miejscowości Byszewo. Działka ta
stanowi

drogę

gminną

dojazdową,

umożliwia

dojazd

do

budynków

mieszkalnych i przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej 234. Z uwagi na
powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.

5. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości
położonej w miejscowości Byszewo.
Gmina Koronowo wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewid. 12/9 położonej w miejscowości Byszewo. Działka ta
stanowi

drogę

gminną

dojazdową,

umożliwia

dojazd

do

budynków

mieszkalnych i przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Z uwagi na powyższe
podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
6. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości
położonej w miejscowości Dziedzinek.
Gmina Koronowo wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewid. 10/8 położonej w miejscowości Dziedzinek. Działka ta
stanowi

drogę

gminną

dojazdową,

umożliwia

dojazd

do

budynków

mieszkalnych i przylega bezpośrednio do drogi gminnej. Z uwagi na powyższe
podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
7. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości
położonej w miejscowości Gościeradz.
Gmina Koronowo wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewid. 217/5 położonej w miejscowości Gościeradz. Działka ta
stanowi drogę gminną dojazdową, umożliwia dojazd do działek budowlanych i
łączy drogi powiatowe. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważa
się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali

powyższy projekt uchwały.
8. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości
położonej w miejscowości Łąsko Wielkie.
Gmina Koronowo wystąpiła z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa o nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości gruntowej
oznaczonej w ewid. 163/5 położonej w miejscowości Łasko Wielkie. Działka ta
przeznaczona jest na poszerzenie drogi gminnej. Z uwagi na powyższe podjęcie
niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Kierownik Pani Katarzyna Radtke – Izbaner przedstawiła projekt uchwały sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej
w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na obciążenie części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1118/6, położonej w Koronowie, która
stanowi

własność

Gminy

Koronowo,

ograniczonym

prawem

rzeczowym,

tj.

służebnością przejścia i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela działki nr
1118/3 położonych w Koronowie. Służebność obejmuje część działki nr 1118/6 o
powierzchni 0,0227 ha, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej uchwały. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
1118/3 została zbyta przez gminę na rzecz osób prywatnych w 2006 r. bez
ustanowienia drogi dojazdowej. Obecny właściciel nieruchomości dnia 07 stycznia
2019 r. złożył pisemny wniosek do Burmistrza Koronowa o ustanowienie służebności
dojazdu do działki nr 1118/3. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały
uważa się za zasadne.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.

Kierownik Pani Katarzyna Radtke – Izbaner przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt.
Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) „Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg
służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych”. Na terenie
Gminy Koronowo istnieje obecnie sieć dróg wewnętrznych. Z uwagi na rozwój Gminy
Koronowo,

Rada

Miejska

w Koronowie,

poprzez

zaliczenie

drogi

wskazanej

w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do dróg publicznych, chce wyjść naprzeciw
potrzebom

mieszkańców.

Projekt

niniejszej

Uchwały

zgodnie

z zapisami

art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu Bydgoskiego Uchwałą nr 47/2019 z dnia 10 maja 2019 r.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Kierownik Pani Katarzyna Radtke – Izbaner przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jt.
Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) „Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu
lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg
służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych”. Na terenie
Gminy Koronowo istnieje obecnie sieć dróg wewnętrznych. Z uwagi na rozwój Gminy
Koronowo, Rada Miejska w Koronowie, poprzez zaliczenie dróg wskazanych
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały do dróg publicznych, chce wyjść naprzeciw
potrzebom

mieszkańców.

Projekt

niniejszej

Uchwały

zgodnie

z zapisami

art. 7 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu Bydgoskiego Uchwałą nr 48/2019 z dnia 10 maja 2019 r.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Inspektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Justyna Kraska-

Rumińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym
do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, mogą otrzymywać podmioty na podstawie zasad określanych przez
Radę Miejską i po podjęciu corocznej uchwały przez Radę Miejską, w której wykazane
są podmioty otrzymujące dotacje i kwota dotacji. W budżecie Gminy Koronowo,
przyjętym Uchwałą Nr IV/23/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 r.
została na ten cel zaplanowana kwota 30.000,00 zł. W roku 2019 dotacja udzielana
jest na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym
kościoła

pw. Świętej Trójcy w Byszewie – Etap V – prace przy środkowej części

retabulum (kolumny i pilastry) i przy czterech figurach uskrzydlonych aniołów,
wpisanych do rejestru zabytków województwa bydgoskiego pod nr B/47/1-25, decyzja
z dnia 15 listopada 1995 r.,

oraz przeprowadzenie izolacji ścian fundamentowych

i usprawnienie systemu odprowadzania wód opadowych od budynku kościoła p.w. Św.
Andrzeja w Koronowie (rewitalizacja nawierzchni przy kościele), wpisanego do rejestru
zabytków woj. Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1622 i decyzji w sprawie
wpisania do rejestru zabytków cmentarza przy kościele filialnym p.w. Św. Andrzeja pod
numerem A/1708 z dnia 25 października 2016 r. Po podjęciu uchwały podpisane
zostaną umowy, w których szczegółowo będą określone terminy i zasady przekazania,
wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Małgorzata
Zwierzyńska przedstawiła uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa

Kujawsko

-

Krajobrazu Jezior Byszewskich.

Pomorskiego

w sprawie

Obszaru

Chronionego

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/121/19 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior
Byszewskich, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 3 czerwca
2019r. (wpływ do tut. Urzędu 10 czerwca 2019r.) znak: ŚG-VII.051.3.5.2018/2019
przesłał do uzgodnienia Radzie Miejskiej w Koronowie projekt uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Rynny Jezior Byszewskich. Stosownie do treści art.23 ust.3b - 3c ustawy o ochronie
przyrody, Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa
w ust. 2, wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do
ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie
obszar chronionego krajobrazu ma chronić. Ponadto Rada gminy nie może odmówić
uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w art.23 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji
dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu zawartej w
audycie krajobrazowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po przeanalizowaniu wszystkich
zapisów projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior
Byszewskich a także mając na względzie powyższe przepisy ustawy o ochronie
przyrody stwierdzono, że

projekt uchwały w przedstawionym zakresie należy

uzgodnić.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Małgorzata
Zwierzyńska przedstawiła uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Zalewu Koronowskiego.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/123/19 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego,
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 3 czerwca 2019r. (wpływ
do tut. Urzędu 10 czerwca 2019r.) znak: ŚG-VII.051.3.5.2018/2019 przesłał do
uzgodnienia Radzie Miejskiej w Koronowie projekt uchwały Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

w

sprawie

Obszaru

Chronionego

Krajobrazu

Zalewu

Koronowskiego. Stosownie do treści art.23 ust.3b - 3c ustawy o ochronie przyrody,
Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w ust. 2,
wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia
możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i
kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

lub

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie
obszar chronionego krajobrazu ma chronić. Ponadto Rada gminy nie może odmówić
uzgodnienia projektu uchwały, o której mowa w art.23 ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, w przypadku, gdy podjęcie tej uchwały jest konsekwencją rekomendacji
dotyczącej utworzenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu zawartej w
audycie krajobrazowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po przeanalizowaniu wszystkich
zapisów projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu
Koronowskiego a także mając na względzie powyższe przepisy ustawy o ochronie
przyrody stwierdzono, że

projekt uchwały w przedstawionym zakresie należy

uzgodnić.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz
Karwat uchwały zreferował zebranym projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali

powyższy projekt uchwały.
Inspektor Biura rady Miejskiej Pani Magdalena Wanda-Joras przedstawiła projekt
uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
sądowych.
Powołanie przez Radę zespołu opiniującego kandydatów na ławników wynika
z ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Zadaniem powołanego zespołu będzie przedstawienie na sesji Rady przed
dokonaniem wyboru ławników swojej opinii o zgłoszonych kandydatach, a w
szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w w/w ustawie.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Ad. 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper poruszył temat kąpieliska w Pieczyskach
oraz braku pomostu, a także projektu, który powstał w zeszłym roku i miał
uatrakcyjnić plażę w Pieczyskach - wieża widokowa, plac zabaw, amfiteatr,
restauracja itd.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski odpowiedział, że projekt zlecony był do
wykonania w roku 2016 roku. Kosztorys prac był szacowany na około 5 mln. W skład
projektu wchodziło boisko, plac zabaw, strefa fitness, amfiteatr, budynek restauracji
dwupoziomowej, wiata grillowa i taras widokowy, molo i zjeżdżalnia.
Poruszono również temat kąpieliska w Samociążku.
Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia komisji
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper
zamknął posiedzenie komisji o godz. 11.45.
Przewodniczący Komisji
/-/ Artur Koper

Protokół sporządziła
Magdalena Wanda-Joras
Inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Koronowie

