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OR-RM.0012.4.49.2020
Protokół Nr 7/20
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
odbytego w dniu 23 października 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
Pan Artur Koper
o godzinie 08:10 otworzył posiedzenie komisji. W posiedzeniu
uczestniczyło 9 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, do którego nie
wprowadzono zmian.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na temat
funkcjonowania M-GOK, świetlic wiejskich oraz Centrum Kultury Synagoga
w Koronowie w okresie pandemii.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper udzielił głosu Panu Andrzejowi Probant
Przewodniczącemu

Zarządu

Koronowskiego

Stowarzyszenia

Rozwoju

Turystyki

„Szczęśliwa Dolina”, który przedstawił sprawę pisma skierowanego do Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Koronowie. Sprawa dotyczyła prośby o rozważenie możliwości, aby 20%
kwoty przeznaczanej na konkursy pozostawić na tryb pozakonkursowy. Pozwoliłoby to
wykorzystać tę kwotę bardziej elastycznie.
Przewodniczący komisji Pan Artur koper poinformował, że członkowie komisji przychylają
się do prośby Pana Andrzeja probanta.
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2. Informacja Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie na temat
funkcjonowania M-GOK, świetlic wiejskich oraz Centrum Kultury Synagoga
w Koronowie w okresie pandemii.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pani Grażyna Chyła –
Konecka poinformowała członków komisji, że powodem, który ograniczał działalność
świetlic wiejskich poza pandemią były wyniki przeglądów. Doprowadziły one do zamknięcia
świetlic, gdyż ich stan zagrażał zdrowiu, a nawet życiu użytkowników. Przeglądy
budowlane, kominiarskie, elektryczne wykonywane były od stycznia 2020 r. i zakończyły się
latem tego roku. Obiekty świetlic wiejskich są stare i wymagają nakładów finansowych. Od
13 do 16 października br. odbyły się spotkania z przedstawicielami sołectw, opiekunami
świetlic wiejskich. Sołtysi otrzymali kserokopie wszystkich protokołów z przeglądów. Pod MGOK-iem funkcjonują 33 świetlice wiejskie,16 obiektów placów zabaw i stref fitness. Ich
przeglądy też były złe.(11 z 16 miało przegląd negatywny). Pracownicy M-GOK dokonali
napraw i konserwacji tych obiektów, ale tylko w zakresie, w którym mogli (bez naruszenia
mocowania posadowienia urządzeń znajdujących się na tych placach). Zlecono wycenę
naprawy urządzeń, gdyż wymaga to atestów. Na razie nie ma jeszcze tej wyceny. Wyniki
kontroli były 15 lipca br., a 17 lipca br. zostały przedstawione Burmistrzowi Koronowa. Pan
burmistrz zdecydował, aby jak najszybciej wykonać naprawy i przeprowadzić ponowne
przeglądy. Od 10 października br. obiekty świetlic wiejskich na podstawie przeglądów
elektrycznych mogą już być użytkowane. Koleją rzeczą, która ograniczyła działanie świetlic
wiejskich była pandemia koronawirusa. Zgodnie z wprowadzonymi odgórnie obostrzeniami
świetlice zostały zamknięte i zawiesiły swoją działalność. M-GOK nie posiada w 33
sołectwach pełnej obsady na opiekunów świetlic. M-GOK uruchomił od 1 czerwca br.
działalność online – platforma Kulturalnie z koronawirusem. Zaktywizowano opiekunów
świetlic. Aktualnie na platformie jest już 1000 uczestników. M-GOK nie może stworzyć
kalendarza imprez, ponieważ nie wiadomo co przyniesie pandemia koronawirusa. Od
marca Ssą prowadzone online zajęcia z nauki gry na instrumentach z sekcji orkiestry dętej.
W lipcu pilotażowo wprowadzono próby Kapeli Koronowiacy w oddzielnym pomieszczeniu.
Była nadzieja, że od września coś się zmieni. Jednak od 4 września br. minister wydał
wytyczne, które są kontynuacją wytycznych z maja br. Ponadto doszły jeszcze nowe
wymogi, np. izolatoria w świetlicach i w M-GOK – u. Na bazie nowych wytycznych
przygotowane zostały wszystkie procedury funkcjonowania M-GOK w Koronowie.
Uruchomiono pilotażowo, w systemie próbnym zajęcia w sali kolumnowej o powierzchni 90
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m2. Obok w sali znajduje się tzw. izolatorium. Powstały różne regulaminy na poszczególne
zajęcia. Zajęcia są prowadzone według ściśle określonych procedur. Sala kolumnowa jest
wydzielona zupełnie, jako osobna strefa i w niej są prowadzone zajęcia. Odbywają się też w
Synagodze próby zespołów Ananasy i Replika. Miały się też odbywać zajęcia z tańca, ale
rozporządzenie z 9 października to zablokowało. Poproszono sołtysów aby wypracowali
rekomendacje, wytyczne według ich oczekiwać. Decyzja jest taka, aby nie uruchamiać
zajęć z zakresu kultury z dziećmi w świetlicach wiejskich. Ponieważ jest to niebezpieczne w
obecnej sytuacji.
Przewodniczący komisji Pan Artur Koper potwierdził, że sołtysi i opiekunowie świetlic mają
obawy przed otwarciem świetlic. Należy poczekać i zobaczyć, jak będzie się rozwijać
sytuacja. Przyrost zachorowań jak na razie jest dynamiczny.
Pani dyrektor poinformowała, że 16 października br. obyła się konferencja z udziałem
wojewody i zostało podczas niej wydane zalecenie do zamknięcia na okres 2 do 3 tygodni
zajęć z zakresu edukacji kulturalnej w ośrodkach kultury.
Radna Pani Sławomira Polewana zadała pytanie jaka była przyczyna konfliktu z
kapelmistrzem orkiestry dętej?
Pani dyrektor M-GOK odpowiedziała, że Pan kapelmistrz nie przyjął ofert pracy online.
Radna Pani Sławomira Polewana zwróciła uwagę na sposób w jaki Pani dyrektor
rozwiązała współpracę z kapelmistrzem.
Rady Pan Wojciech Orliński zapytał o funkcjonowanie świetlicy w Lucimiu..
Pani dyrektor M-GOK odpowiedziała, że rekomendacje po spotkaniu z Sołtysem Panem
Czesławem Januszewskim był takie, żeby nie wprowadzać zajęć w świetlicy.
Radna Pani Mirosława Holka podziękowała Pani dyrektor za działalność w okresie
pandemii.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Posiedzenie komisji opuścili radna Sławomira Polewana, radny Patryk Bociek.
Obecnych 7 członków komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Koronowo.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek omówiła projekt uchwały.
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Przewodniczący komisji Pan Artur Koper opuścił posiedzenie komisji. Obecnych 6
członków komisji.
Przewodniczenie komisji przejął zastępca przewodniczącego komisji Pan Wojciech Orliński.
Członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Posiedzenie komisji opuściła radna Pani Mirosława Holka. Obecnych 5 członków
komisji.
Na posiedzenie wrócili przewodniczący komisji Pan Artur Koper i radna Pani
Sławomira Polewana. Obecnych 7 członków komisji.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek omówiła projekt uchwały.
Posiedzenie komisji opuściła radna Pani Illona Pubanc. Obecnych 6 członków
komisji.
Członkowie Komisji 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania

budżetu

obywatelskiego Gminy Koronowo.
Projekt uchwały przedstawiła Pani kierownik Brygida Berkowicz – Wyrzykowska.
Członkowie Komisji 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo na rzecz
użytkownika wieczystego.
Projekt uchwały przedstawiła Pani zastępca kierownika wydziału Angelika Walat.
Członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/259/20 Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy
Koronowo.
Projekt uchwały przedstawiła Pani kierownik Agata Szulc.
Członkowie Komisji jednogłośnie 6 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
4.Sprawy bieżące komisji.
Przewodniczący komisji poruszył temat braku obecności na posiedzeniach komisji dyrektora
Miejsko –Gminnego zespołu Edukacji w Koronowie. mimo sformułowanego wniosku na
posiedzeniu komisji w miesiącu sierpniu.
Radna Pani Małgorzata Szymczak poprosiła o możliwość wglądu w projekt drogi Nad
Kanałem.
Na komisję przybył Zastępca Dyrektora M-GZE w Koronowie Pan Marcin Kłodziński i
poinformował o obecnej sytuacji w placówkach oświatowych.
- Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie Królewskim – 2 przypadki koronawirusa wśród
nauczycieli, 10 uczniów objętych kwarantanną, 5 nauczycieli pod nadzorem sanepidu.
- SP Nr 1 w Koronowie - 2 przypadki koronawirusa wśród nauczycieli.
w dniu 22 października sanepid i organ prowadzący podjęli decyzję o zamknięciu SP Nr 1 w
Koronowie na okres do 30 października br.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia
o godz. 12:00 zamknął posiedzenia Komisji.
Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Wanda-Joras
Inspektor Biura Rady Miejskiej

/ - / Artur Koper

