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Protokół Nr 8/19
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego 23 sierpnia 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
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.
Nieobecna radna Pani Ilona Maria Pubanc.
Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego
protokołu.
Następnie przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie
wniesiono zmian.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja na temat pozyskanych dotacji oraz sprawy bieżące – kluby
sportowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
3. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych Gminy do rozpoczęcia
roku szkolnego 2019-2020.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawy bieżące komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji
Ad. 2 Informacja na temat pozyskanych dotacji oraz sprawy bieżące – kluby
sportowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Na posiedzenie komisji zostali zaproszeni przedstawiciele czterech klubów
sportowych działających w Gminie Koronowo.
- Wteleński Klub Sportowy "Olimpia" Wtelno reprezentował Pan Marek Socha
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Koronowo reprezentował Pan
Waldemar Olejnik
- Ludowy Klub Sportowy "Korona" Koronowo reprezentował Pan Piotr Świątkowski
- Klub Sportowy "SPARTAKUS" reprezentował Pani Agnieszka Wałdoch oraz Pan
Adrian Bylicki.
Informację na temat pozyskanych dotacji przedstawiła Pani Marta Maćkowska
pracownik Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji na stanowisku Sport i
współpraca z organizacjami pozarządowymi. W roku 2019 zostały przeprowadzone
łączenie trzy konkursy na pozyskanie dotacji. Dwa dotyczyły zlecenia realizacji zadań
publicznych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2019
w zakresie rozwoju sportu na który przeznaczono środki w wysokości 290 000,00 zł
oraz jeden na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 w zakresie:
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
d) podtrzymywania

i

upowszechniania

tradycji

narodowej,

pielęgnowania

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
na który przeznaczono łączne środki pieniężne w wysokości 210 000,00 zł. Na samo
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu czyli tematu który został
poruszony na posiedzeniu komisji przeznaczono kwotę 80 000,00 zł.

Do pierwszego konkursu na rozwój sportu przystąpiło 7 klubów z czego tylko jeden
Ludowy Klub Sportowy "Korona" Koronowo nie otrzymał dotacji ze względu na nie
spełnienie

warunków

formalnych

(brak

udziału

klubu

w

licencjonowanych

rozgrywkach). Aby jednak wspomóc klub KORONA w roku 2019. Urząd ogłosił drugi
konkurs w którym nie sformalizowano wymogu udziału drużyny w oficjalnych
rozgrywkach. W tym konkursie zgłosiły się dwa kluby łączenie z „KORONĄ”.
Konkurs na mniejszą pulę dotacji przyciągnął 16 chętnych. Dotację otrzymało 13
klubów i stowarzyszeń. Rozdysponowane środki na poszczególne sfery działalności
przedstawiają się następująco:
- Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 45 000,00 zł
- Kultura, sztuka. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 15 000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 80 000,00 zł
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 10 000,00 zł
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper zaproponował by każdy z przedstawicieli
zaproszonych klubów opowiedział o bieżącej działalności i kondycji klubu oraz
odniósł się do potrzeb związanych z pozyskaną dotacją i środkami zewnętrznymi.
Jako pierwszy zabrał głos Pan Marek Socha reprezentujący Wteleński Klub Sportowy
"Olimpia" Wtelno.
Klub otrzymał dotację w wysokości 39 000,00 zł co stanowi wzrost do lat ubiegłych
gdzie kwota dotacji wynosiła 23 000,00 zł. Stanowiło to podstawę rozwoju, zmian
organizacji samego klubu przez dołączenie do zarządu trzech nowych osób jak i
rozszerzenie działalności. Na pytanie członków komisji o dodatkowe rodzaje
pozyskiwania

środków,

Pan

Socha

miesięcznych składkach członkowskich.

przytoczył

informacje

o

sponsorach

i

Klub prowadzi sześć sekcji (pięć młodzieżowych i jedną seniorów) w których jest
około setka dzieci, młodzieży prowadzona przez trzech trenerów.
Poruszony został temat utrzymania boiska. Koszty wzrosły, głównie przez
zwiększone opłaty za wodę i obecnie kształtują się na poziomie ponad 2000,00 zł
Pan Socha zwrócił również uwagę komisji na brak boiska ze sztuczną nawierzchnią
która pozwoliłaby prowadzić zajęcia w okresach jesienno-zimowych gdy warunki
atmosferyczne na to pozwolą zamiast dusić się na Sali gimnastycznej.
Następnie

zabrali

głos

przedstawiciele

Klubu

Sportowego

"SPARTAKUS"

zajmującego się piłką siatkową dziewczyn.
W zajęciach bierze udział około siedemdziesięciu dzieci w wieku od 6 do 13 lat
prowadzonych przez czterech trenerów
Klub otrzymał dotację w wysokości 30 000,00 zł, oraz stara się pozyskiwać środki ze
zewnętrznych źródeł takich jak sponsorzy np. Bank Spółdzielczy w Koronowie,
składki członkowskie oraz w roku 2019 pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w ramach „Program KLUB”. Otrzymywane środki nie są wystarczające by
cały czas się rozwijać. Klub składa wniosek o większą dotację jednak ze względu na
nieuczestniczenie w rozgrywkach nielicencjonowanych, których nie ma dla dzieci w
prowadzonych grupach, nie może brać udziału w konkursie na „Rozwój Sportu”.
Klub poruszył kwestię problemów finansowych w pierwszych miesiącach nowego
roku kalendarzowego, gdy następuje oczekiwanie na wypłacenie pierwszej transzy
dotacji z Gminy. Jest ona uruchamiana przeważnie w połowie marca, przez co
początek roku na bieżące wydatki bardzo ciężko jest znaleźć pieniądze.
W odpowiedzi Pani Marta Maćkowska udzieliła informacji że takie terminy wynikają
z czasochłonności procedur ogłaszania konkursu, oraz dużej ilości czasu jaką trzeba
poświęcić na przygotowania do jego ogłoszenia.
Przedstawiciele klubu opowiedzieli również o swoich zastrzeżeniach dotyczących
przygotowania hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji z którym mają
podpisaną umowę najmu. Zwrócili uwagę członkom komisji że hala bardzo często nie

jest przygotowana, siatki nie są rozłożone, a sam sprzęt nie jest należycie
konserwowany.
Działania i kondycję Ludowego Klubu Sportowego "Korona" Koronowo zreferował
Pan Piotr Świątkowski. Jedynego klubu w powiecie bydgoskim zajmującym się piłką
ręczną. Skupia się na trenowaniu młodzieży w różnych grupach wiekowych, oraz
jednej grupy seniorskiej.
Od września dzięki pozyskaniu nowej trenerki zostanie przeprowadzony nabór do
zupełnie nowej grupy dla dzieci w uczęszczających do klas 3-4.
Klub otrzymał dotację w wysokości 29 000,00 zł, oraz stara się pozyskiwać środki
ze zewnętrznych źródeł takich jak sponsorzy np. Bank Spółdzielczy w Koronowie,
składki członkowskie oraz w roku 2019 pozyskał dotację z Ministerstwa Sportu i
Turystyki w ramach „Program KLUB”. Ze względu na zamieszanie spowodowane
pozyskaniem dotacji z Gminy, klub ma problem w tym roku z środkami finansowymi, i
nie jest w stanie wystartować w żadnych rozgrywkach ligowych. Obecnie jako główny
cel skupia się na przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sępólno Krajeńskie – Tokyo 2020.
Klub przez trzy sezony grał w II lidze piłki ręcznej mężczyzn, obecnie od zeszłego
roku jako współorganizator bierze udział w amatorskiej lidze która nazywa się
„Autonomiczna Liga Piłki Ręcznej”. Grają w nim zespoły w przeważającej większości
z województwa kujawsko-pomorskiego. Przyniosło to za sobą mniejsze wydatki na
transport, oraz opłat za licencję w porównaniu do rozgrywek w II lidze.
Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Koronowo reprezentował Pan
Waldemar Olejnik. Klub otrzymał dotację w wysokości 98 000,00 zł, oraz stara się
pozyskiwać środki ze zewnętrznych źródeł takich jak sponsorzy co pozwala uzyskać
średnio w ciągu roku od 10 000 do 30 000 zł, składki członkowskie oraz w roku 2019
pozyskała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Program KLUB”.
Pan Waldemar Olejnik zwrócił uwagę i potwierdził że głównie zwiększyły się koszty
transportu i koszty pracownicze.

Klub stawia na kształcenie i pozyskiwanie własnych trenerów, ponieważ stawki osób
które miały by dojeżdżać spoza gminy są zbyt duże.
Obecnie utworzonych jest sześć sekcji w tym jedna seniorska które dają łącznie
liczbę około stu członków klubu.
Przedstawiciel „Victorii” zwrócił uwagę na problemy niektórych dzieci w życiu
prywatnym i sposobach w jaki klub pomaga w takich sytuacjach. Zasygnalizował
problem „zaczepiania” dzieci które zmierzają na treningi na ul. Bydgoskiej oraz gdy
idą przez „Kozi mostek”.
Prezes klubu w swoim wystąpieniu poruszył problem braku klasy sportowej. Gmina
powinna pomóc w staraniach się o otworzenie takiego kierunku. Sprawa została
przekazana Marcinowi Kłodzińskiemu - zastępcy dyrektora MGZE który był obecny
na posiedzeniu komisji.
W tym miejscu została poruszona kwestia coraz mniejszej ilości społeczników, osób
która chciała by się zaangażować charytatywnie w prowadzenie klubów i
stowarzyszeń.
Ad. 3 Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych Gminy do
rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020.
Informację przedstawił Marcin Kłodziński - Zastępca Dyrektora MGZE.
Treść informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 4 Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Projekt uchwały przedstawił Pan Marcin Kłodziński - Zastępca Dyrektora MiejskoGminnego Zespołu Edukacji
1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli

i oddziałów

przedszkolnych

prowadzonych przez Gminę Koronowo.

w

szkołach

podstawowych

Członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Posiedzenie komisji opuścił Pan Wojciech Orliński. Obecnych 5 członków
komisji.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekty uchwał:
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
W trakcie przedstawiania projektu uchwały wynikła dyskusja dotycząca inwestycji
modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Projekt

uchwały

przedstawiła

Pani

Barbara

Koniarska

Kierownik

wydziału

Finansowo-Budżetowego
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie
łącznego

zobowiązania

nieruchomości

i

leśnego

pieniężnego
nie

oraz

stanowiących

podatków:
łącznego

rolnego,

od

zobowiązania

pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
Uzasadnienie: w związku z rezygnacją inkasentów sołectwa Byszewo, sołectwa
Łąsko Małe, sołectwa Okole oraz zmianą sołtysa - inkasenta w sołectwie Więzowno.
Rezygnacja wynika z braku zainteresowania ze strony mieszkańców dokonywaniem
wpłat z tytułu podatków lokalnych u inkasentów.

Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Projekt uchwały przedstawił w zastępstwie pracownik Biura Informatyki i Systemów
IT Krzysztof Wiaterski
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Koronowie.
Uzasadnienie: Na podstawie Postanowienia Nr 44/2019 Komisarza Wyborczego
w Bydgoszczy I z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego i
wniosku radnej zmiana składu osobowego komisji jest zasadna.
Członkowie Komisji 5 głosami „za” radni pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.
Projekt uchwały przedstawił w zastępstwie pracownik Biura Informatyki i Systemów
IT Krzysztof Wiaterski
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i
Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
Uzasadnienie: Na podstawie Postanowienia Nr 44/2019 Komisarza Wyborczego
w Bydgoszczy I z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego i
wniosku radnej zmiana składu osobowego komisji jest zasadna.
Członkowie Komisji 5 głosami „za” radni pozytywnie zaopiniowali powyższy
projekt uchwały.

Projekt przedstawił pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki
Komunalnej Pani Mariola Wosicka-Sztylka.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały wynika z konieczności aktualizacji danych
inkasentów do poboru opłaty targowej na terenie Gminy Koronowo, celem
zapewnienia zgodności prawa miejscowego ze stanem faktycznym.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Projekt przedstawił pracownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki
Komunalnej Pani Mariola Wosicka-Sztylka.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie
Gminy Koronowo.
Uzasadnienie: Nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 104/18 położona w miejscowości Okole ma na
celu uregulowanie prawa własności nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem K, Uchwała nr XIV/137/07
z dnia

28 listopada

2007 r.,

przedmiotowa

działka

przeznaczona

jest

pod

przepompownie ścieków z zielenią izolacyjną.
W celu dokonania powyższego wykupu wymagana jest zgoda Rady Miejskiej
wyrażona w niniejszej uchwale.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Sprawę projektu uchwały przybliżył członkom komisji zastępca burmistrza Pan
Sławomir Marszelski
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.

Uzasadnienie: 10 lipca 2019r. do Rady Miejskiej w Koronowie wpłynęło pismo, które
zakwalifikowano jako skargę na Burmistrza Koronowa w kwestii braku jego
zaangażowania w sprawie dotyczącej zapewnienia bezpośredniego dostępu do
nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 65/8 i 65/18 poprzez
wykonanie drogi minimum z nawierzchni gruntowej, a także brakiem należytego
odpowiadania na korespondencję w poruszonej kwestii.
Sprawa została wstępnie rozpatrzona na posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie odbytym 19 sierpnia 2019 r. Na
posiedzeniu tym oceniono zasadność skargi, jak też zapewniono możliwość
wypowiedzenia się skarżącym.
W istocie przedmiotem skargi, jest fakt, że nie jest realizowana inwestycja w
postaci budowy drogi, która nie znajduje się w wykazie zadań na rok bieżący.
Wyjaśnienia w tej kwestii złożyli zarówno skarżący jak też obecni na posiedzeniu
komisji przedstawiciele Urzędu Miejskiego.
Oceniono również korespondencję pomiędzy skarżącymi a Urzędem Miejskim.
Komisja uznała ją za merytoryczną. Uwzględniono, że jej treść nie w pełni
zadawalała skarżących jednak podstawową przyczyną tego stanu sprawy był fakt, że
nie zawierała ona jasnych deklaracji co do sposobu i terminu realizacji inwestycji w
postaci budowy drogi, o którą wnioskowali skarżący. Skoro jednak inwestycja ta nie
była ujęta w budżecie jak też wykazie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 r.
zrozumiałym jest, że okoliczność ta determinowała treść stanowiska urzędu i nie
może być traktowana jako zaniedbanie czy uchybienie w działalności Burmistrza
Koronowa. Jest on bowiem odpowiedzialny za realizację zadań inwestycyjnych
zgodnie z regułami dotyczącymi jednostek sektora finansów publicznych.
Nie

odnotowano

również

przekroczenia

terminów

odpowiedzi

na

korespondencję czy też udzielania informacji nieprawidłowych.
Merytorycznie oceniając treść skargi stwierdzono, że skoro nie dotyczy ona
realizacji uchwalonego budżetu gminy Koronowo na rok 2019 stanowisko skarżących
de facto stanowi wniosek o ujęcie ich sprawy w planie inwestycji Gminy Koronowo.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie, kierując się tym

argumentem przekazała skargę jako wniosek do rozpatrzenia przez Komisję
Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie, do rozpatrzenia przy opracowywaniu budżetu gminy na rok 2020.
Kierując się powyższymi argumentami skarga, została uznana za nieuzasadnioną.
Członkowie Komisji jednogłośnie 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali
powyższy projekt uchwały.
Ad. 5 Sprawy bieżące komisji.
W tym punkcie komisja odczytała pismo Komisji Międzyzakładowej WZZ Solidarność
– Oświata w Bydgoszczy sprawie propozycji nowelizacji treści uchwały dotyczącej
przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli.
Z powstałej rozmowy na temat prac remontowych prowadzonych w Żłobku
Samorządowym we Wtelnie, członkowie komisji złożyli wniosek o zaproszenie
dyrektora w/w żłobka oraz przedstawiciela MGZE w Koronowie na następne
posiedzenie w celu przedstawienia stanu budynku.
Członkowie Komisja uzgodnili aby posiedzenia rozpoczynały się o godzinie 9:00.
Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper o godz. 12:00 zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządził

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Wiaterski
/-/ Artur Koper

