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Protokół  Nr  24/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego w dniu  22 marca 2021 r. 
 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Czas z trwania posiedzenia  9.30 do 10.30. 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

przewodnicząca    - Elżbieta Jardanowska, 

członkowie:     - Maria Stępniowska, 

- Waldemar Wąśniewski, 

- Maria Żukowska. 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji 

Społecznej. 

2. Dorota Drobnik- Stefańska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 

Kasprowicza. 

3. Tomasz Maliszewski – Zarządca Kujawskiego Centrum Kultury.  
 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią  załącznik nr 1  do 

protokołu. 
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 
 

Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Pani Elżbieta Jardanowska – 

Przewodnicząca Komisji, która na podstawie listy obecności stwierdziła,  

że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji 

wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  
 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Brak.  
 

Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 23/2021 z 15.02.2021 r. Komisji Oświaty i Kultury. 

4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum Kultury za 

rok 2020. 

5. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Jana Kasprowicza za 2020 r. 

6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

7. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 23/2021 z 15.02.2021 r. Komisji Oświaty  

i Kultury. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 23 z 15 lutego 2021 r.? 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 
 

Ad 4. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Kujawskiego Centrum 

Kultury za rok 2020.   
 

Tomasz Maliszewski – Zarządca Kujawskiego Centrum Kultury: 

Przedstawił sprawozdanie. 
 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej 

Kujawskiego Centrum Kultury za rok 2020  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Pragnę przekazać Panu serdeczne podziękowania za ten pokaz. Był on bardzo 

ciekawy. Ponadto pierwszy raz przeprowadzony w takiej formie i dał on Komisji 

szeroki obraz pracy Kujawskiego Centrum Kultury. Ludzie często pytają nas  

o pracę KCK i myślę, że ten pokaz rozjaśni nam pewne sprawy i będziemy mogli na 

jego temat rozmawiać. Ten pokaz jakby pokazał ogrom innowacji jakie trzeba było 

wprowadzić, aby KCK nie było instytucją uśpioną, bo w tej pandemii bardzo łatwo 

było przenieść tę organizację w taki niebyt. Państwu udało się tego uniknąć, byliście 

żywą, oddychającą i pełną przekazywania energii instytucją. Bardzo zaimponowało 

mi zróżnicowane spektrum działań i to pod względem nie tylko wieku, ale również 

gustów osób zainteresowanych. Bardzo serdecznie gratuluję pomysłów Panu 

i wszystkim  pracownikom tej instytucji i życzę wytrwałości w swoim działaniu, bo 

myślę, że niestety obecny stan rzeczywistości nie będzie sprzyjał pracy face to face  

i to jest dla ludzi Kultury coś bardzo trudnego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten 

pokaz.  
 

Pytania i dyskusja: nie było. 
 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania i pozytywnym rozpatrzeniem 

przedstawionego projektu uchwały?  
   

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 

 

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. 

Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn, zm.), Komisja Oświaty 

i Kultury podjęła uchwałę nr 1/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej 

Kujawskiego Centrum Kultury za rok 2020. 
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Ad 5. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Jana Kasprowicza za 2020 r. 
 

Dorota Drobnik-Stefańska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana 

Kasprowicza: 

Przedstawiła sprawozdanie.  
 

projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza za 2020 r. stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 
 

Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji 

Społecznej: 

Chciałam tylko zwrócić Państwa uwagę, że podobnie jak Wydział Kultury, nasze 

instytucje Kultury w tym czasie kiedy trwa ta pandemia, nie poddają się, świadczy  

o tym obszerność materiałów, które zostały przygotowane. My też staramy się ze 

swojej strony nie stwarzać wrażenia, że jesteśmy uśpieni. Mam nadzieję, że zarówno 

Państwo jak i mieszkańcy Inowrocławia to doceniają i zauważają. 
 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Chciałabym Pani Dyrektor bardzo serdecznie podziękować za tą prezentację. Była 

ona tradycyjnie bardzo obszerna, oddająca to co robicie i bardzo ciekawa. Ja to 

sprawozdanie przeanalizowałam w sposób niezwykle staranny i chcę powiedzieć, że 

naprawdę to co Pani Dyrektor mówiła, że trudno realizowało się pewne zadania, to 

one wręcz w aspekcie tej pandemii, były zrealizowane imponująco. Chylę głowę 

przed ilością projektów i płynących z  nich dotacji. W takim okresie tyle zgromadzić 

środków, tak sobie poradzić i tak potrafić się pokazać, że Państwo zdobyliście to 

uznanie i realizację tych zadań, naprawdę jest to imponujące. Na Pani ręce 

i wszystkich pracowników Biblioteki przekazuję gratulacje i podziękowania, bo ten 

trud w Waszym przypadku naprawdę jest ogromny. Za tą aktywność i pamiętanie 

o ludziach oraz za to, że dbaliście, aby i młodsi i starsi mieli czym się zajmować, 

w imieniu Komisji pragnę życzyć dużo wytrwałości, bo myślę, że ten okres 

pandemiczny jeszcze się nie skończył. Co do współpracy Biblioteki i KCK to muszę 

powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego, bo oczywiście środki jednej i drugiej 

instytucji są różne, a przesłanie i misja jaką niesiecie to coś naprawdę bardzo 

dobrego. 
 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Kto z Państwa jest za przyjęciem sprawozdania i pozytywnym rozpatrzeniem 

przedstawionego projektu uchwały?  
 

głosowanie:  za – 4, przeciw - 0, wstrzym. się – 0. 

 

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej 

Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia (Dz. 

Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn, zm.), Komisja Oświaty 

i Kultury podjęła uchwałę nr 2/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu projektu 
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uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Jana Kasprowicza za 2020 r. 
 

Ad 6. Sprawy wymagające opinii Komisji. 
 

Nie było.  

 

Ad 7.  Sprawy bieżące. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

W tym punkcie żadnych spraw nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej 

Komisji. 

 

Przewodnicząca 

Komisji Oświaty i Kultury 

 

Elżbieta Jardanowska 
 

Protokółowała 
 

Monika Kozioł  

 


