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OR-RM.0012.4.51.2020
Protokół Nr 8/20
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Koronowie.
odbytego w dniu 20 listopada 2020 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie
Pan Artur Koper
uczestniczyło 9

o godzinie 08:10 otworzył posiedzenie komisji. W posiedzeniu
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
wprowadzono zmiany. Przeniesiono punkt 4 Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej
w Koronowie do punktu 2.
Członkowie komisji jednogłośnie 6 glosami „za”

przegłosowali zmianę porządku

posiedzenia.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Ustalenie planu pracy komisji na 2021 rok.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
5. Sprawy bieżące komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Na posiedzenie komisji przybyła radna Pani Illona Pubanc. Obecnych 7 członków
komisji.
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2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Koronowo.
3. Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki
Pani Agnieszka Szwesta.
Członkowie Komisji jednogłośnie 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Pani
Agnieszka Szwesta.
Członkowie Komisji jednogłośnie 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Pani
Agnieszka Szwesta.
Członkowie Komisji jednogłośnie 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Na posiedzenie komisji przybył członek Pan Wojciech Orliński. Obecnych 8 członków
komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”.
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Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Pani
Agnieszka Szwesta.
Członkowie Komisji jednogłośnie 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 124/42, położonej w Koronowie, stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
Członkowie Komisji jednogłośnie 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Pani
Agnieszka Szwesta.
Członkowie Komisji jednogłośnie 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „KujawskoPomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie Pan Dariusz Karwat oraz pracownik Ośrodka Pani Iwona Czechowska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin
dla Gminy Koronowo na lata 2021-2023.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Karolina Krolik.
Na posiedzenie komisji przybyła radna Pani Sławomira Polewana. Obecnych 9
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członków komisji.
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału – Finansowo – Budżetowego Pani Barbara
Koniarska.
Pani kierownik poinformowała,

że

na poprzednich

komisjach padały propozycje

podwyższenia stawki o 1 zł, 0,50 zł. Ostatecznie jednak wszystkie komisje zatwierdziły
projekt uchwały ze stawka 53.00 zł.
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału – Finansowo – Budżetowego Pani Barbara
Koniarska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych
z nową inwestycją.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału – Finansowo – Budżetowego Pani Barbara
Koniarska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0

5
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Koronowo na rok 2020.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału – Finansowo – Budżetowego Pani Barbara
Koniarska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału – Finansowo – Budżetowego Pani Barbara
Koniarska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 9 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Posiedzenia komisji opuściła radna Pani Mirosława Holka. Obecnych 8 członków
komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Pani kierownik Brygida Berkowicz – Wyrzykowska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 8 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 aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Koronowo.
Projekt uchwały przedstawiła Pani kierownik Brygida Berkowicz – Wyrzykowska.
Członkowie Komisji jednogłośnie 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 18 marca 2020 r., Nr XXIII/199/20, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020.
Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Smoliński -

Wydział Rolnictwa, Ochrony

Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią
Posiedzenie komisji opuściła radna Pani Illona Pubanc. Obecnych 7 członków
komisji.
Członkowie Komisji jednogłośnie 7 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowali powyższy projekt uchwały.

3. Ustalenie planu pracy komisji na 2021 rok.
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI RADY
MIEJSKIEJ W KORONOWIE NA ROK 2021
STYCZEŃ
1. Wizytacja Szkoły Podstawowej we Wtelnie oraz informacja dyrektora szkoły na temat
funkcjonowania placówki.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
LUTY
1. Wizytacja Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie
(budynek przy ul. Dworcowej) oraz informacja dyrektora na temat funkcjonowania placówki.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
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MARZEC
1. Wizytacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie oraz informacja dyrektora na temat
jej funkcjonowania.
2. Informacja Dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji na temat stanu finansowania
oświaty, istniejących obwodów szkolnych oraz dowozu dzieci do szkół.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
KWIECIEŃ
1. Informacja Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotycząca
terminarza imprez oraz ich finansowania.
2. Informacja Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie dotycząca grup
funkcjonujących przy M-GOK- u oraz funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy
Koronowo.
3. Spotkanie z opiekunami świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Koronowo.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawy bieżące komisji.
MAJ
1. Informacja o przygotowaniu Gminy Koronowo do letniego sezonu turystycznego
i wypoczynku dzieci i młodzieży – Punkt Informacji Turystycznej, Komendant Komisariatu
Policji w Koronowie.
2. Informacja Zarządu Hufca ZHP Koronowo na temat bieżących potrzeb i propozycji
współpracy.
3. Analiza wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2020.
4. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawy bieżące komisji.
CZERWIEC
1. Spotkanie ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Koronowo: Towarzystwo
Miłośników

Ziemi

Koronowskiej,

Koronowskie

Stowarzyszenie

Rozwoju

Turystyki

"Szczęśliwa Dolina", Stowarzyszenie Rehabilitacji i Turystyki "Na szlaku", Stowarzyszenie
Rowerowe "Rowerowe Koronowo".
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
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SIERPIEŃ
1. Wizytacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie :
a) Kąpielisko miejskie w Pieczyskach,
b) Stadion miejski.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
WRZESIEŃ
1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2021 r.
2. Wizytacja w terenie Parku Grabina pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz
walorów jakie można wykorzystać dla rozwoju Gminy Koronowo.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
PAŹDZIERNIK
1. Spotkanie z dyrektorami szkół z terenu Gminy Koronowo w celu omówienia sytuacji
w placówkach..
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
LISTOPADA
1. Ustalenie planu pracy komisji na 2022 rok.
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok.
3. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
GRUDZIEŃ
1. Analiza projektu budżetu Gminy Koronowo na rok 2022.
2. Analiza materiałów na sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok.
Sprawozdania z działalności komisji za 2020 rok zostanie przedstawione na sesji Rady
Miejskiej w Koronowie w miesiącu grudniu br.
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5.Sprawy bieżące komisji.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła
poinformowała, że obecnie dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
Poinformowała również, iż funkcjonuje nauczanie zdalne w szkołach. Dyrektorzy placówek
nie zgłaszają problemów. Plan zajęć obowiązuje taki sam jakby zajęcia odbywały się
stacjonarnie. Nauczyciele mają możliwość prowadzenia zdalnych zajęć w szkole i mogą
korzystać ze sprzętu komputerowego w szkołach.
Przekazano już zakupione laptopy:
- 25 sztuk do szkoły w Sitowcu i część zestawów do domów dla dzieci,
- 25 sztuk laptopów do szkoły w Witoldowie.
Liczba uczniów przebywających w świetlicach szkolnych jest niewielka.
Dzieci do nauki zdalnej korzystają z platformy Edupolis i komunikatora Teams.
Posiedzenie komisji opuścili członkowie Pan Patryk Bociek, Pani Małgorzata
Szymczak.
Obecnych 5 członków komisji.
Członkowie komisji poruszyli temat wystąpienia o odznaczenie państwowe dla Pana W. D.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Komisji Pan Artur Koper w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia
o godz. 12:30 zamknął posiedzenia Komisji.
Protokół sporządziła

Przewodniczący Komisji

Magdalena Wanda-Joras
Inspektor Biura Rady Miejskiej

/-/ Artur Koper

