
BRM.0012.8.3.2021 

 

Protokół  Nr  25/2021 

z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego w dniu  19 kwietnia 2021 r. 
 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

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

Czas z trwania posiedzenia  13.00 do 13.35. 

 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 

przewodnicząca    - Elżbieta Jardanowska, 

członkowie:     - Maria Stępniowska, 

- Waldemar Wąśniewski, 

- Maria Żukowska. 
 

 

Listę obecności radnych stanowi 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 24/2021 z 22.03.2021 r. Komisji Oświaty i Kultury. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. 

5. Sprawozdanie z wypoczynku zimowego 2021. 

6. Organizacja nauczania i jej wpływ na realizację obowiązku szkolnego w I półroczu 

2020/2021w aspekcie rozporządzeń MEN w związku z Covid.  

7. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 24/2021 z 22.03.2021 r. Komisji Oświaty  

i Kultury. 
 

Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 24 z 22 marca 2021 r.? 

Głosowanie: za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 
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Ad 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r. – 

stanowi załącznik do materiałów z XXXVI sesji RMI. 

 

Dorota Rutkowska – Skarbnik Miasta Inowrocławia: 

Przedstawiła sprawozdanie. 
 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Czy są jakieś pytania do przedstawionego materiału? 

Jeśli nie to przechodzimy do głosowania. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2020 r.: 
 

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 3/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu 

Miasta Inowrocławia za 2020. 

- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 r. Kujawskiego 

Centrum Kultury w Inowrocławiu za 2020 r.: 
 

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 4/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu informacji z wykonania planu 

finansowego Kujawskiego Centrum Kultury za 2020 r.   

-  Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej  

im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2020 r.: 
 

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 5/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu informacji z wykonania planu 

finansowego Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za  2020 r. 

-  Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za rok 2020: 

głosowanie:    za – 4,  przeciw –  0,  wstrzym. się – 0. 
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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 6/2021 o pozytywnym zaopiniowaniu informacji o stanie mienia komunalnego 

Miasta Inowrocławia za rok 2020. 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww.  informacje i sprawozdanie. 

Ryszard Brejza – Prezydent Miasta Inowrocławia: 

Podziękował Przewodniczej i członkom Komisji. 
 

Ad 5. Sprawozdanie z wypoczynku zimowego (załącznik nr 2 do protokołu). 
 

Magdalena Kaiser – Naczelni Wydziału Oświaty i Sportu: 

Przedstawiła ww. materiał.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję: 

 

Maria Żukowska – członek Komisji: 

Poinformowała, że przyjmuje informacje i sprawozdanie finansowe i ze względu na 

sytuację służbową musi opuścić posiedzenie Komisji.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Chciałabym powiedzieć Pani Naczelnik, że każdy materiał jaki otrzymujemy  

z Pani Wydziału jest opracowany w sposób obszerny, pokazuje na czym polega 

wsparcie Urzędu Miasta dla najmłodszej grupy Inowrocławian. Cieszę się, że do 

organizacji tego wypoczynku włączyły się nie tylko szkoły, ale również Ośrodek 

Sportu i Rekreacji. Przedstawiona oferta różniła się zasadniczo od dotychczasowej, 

ale wynika to z pandemii. Dziękuję bardzo pracownikom Oświaty i OSiR-u 

w imieniu Komisji i przede wszystkim rodziców za zorganizowanie tego 

wypoczynku z przestrzeganiem wszelkich ograniczeń, za dostosowanie form do 

obecnej sytuacji i za zajęcie się naszymi dziećmi i młodzieżą. Zapewnia im to 

możliwość aktywności fizycznej i umysłowej, ale przede wszystkim kontaktu 

społecznego nawet ten online, który jest jednym z największych problemów 

w okresie obecnej pandemii. Także bardzo dziękujemy za zaangażowanie i za to 

wszystko co otrzymują od Pani nasze dzieci.  

 

Ad 6. Organizacja nauczania i jej wpływ na realizację obowiązku szkolnego  

w I półroczu 2020/2021 w aspekcie rozporządzeń MEN w związku z Covid  

(załącznik nr 3 do protokołu).  
 

Magdalena Kaiser – Naczelni Wydziału Oświaty i Sportu: 

Przedstawiła materiał.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 
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Przewodnicząca otworzyła dyskusję: 

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Ten materiał, który nam Pani przedstawiła jest nad wyraz szczegółowo opracowany. 

Chociaż jak Pani w rozmowie słusznie wskazała, wymagał wielu zabiegów, bo 

merytorycznie kontrola tej realizacji podlega Kuratorium, więc wykonaliście 

naprawdę ogrom pracy, za co bardzo dziękuję. Myślę, że ta sytuacja, w której 

przyszło nam żyć i pracować oraz odpowiedzialność za ważny organizm z jakim 

pracujemy, mówię tutaj o dzieciach i młodzieży, zmusza niestety nauczycieli, 

rodziców i Miasto w osobie Pani Naczelnik do pewnych niekonwencjonalnych 

wysiłków i stąd naprawdę dziękuję za to opracowanie. Opracowanie to pokazało 

nowatorskie, szerokie rozpoznanie, nastawione na pomoc uczniowi. Jest to metodyka 

działań oświatowych i jak zdalna praca z uczniem wymaga wysiłku ze strony szkół  

i Wydziału Oświaty. Pani Naczelnik to co przeczytaliśmy wskazuje na naprawdę 

dobre, szerokie i merytoryczne przygotowanie. Najprościej mówiąc, najpierw pytacie 

rodziców czy są w stanie pracować w ten sposób, potem dajecie im warsztat do tej 

pracy, następnie całe placówki się do tego dostosowują, a na koniec wskazujecie jak 

rozwiązać ewentualne problemy, więc rzeczywiście jest to bardzo przemyślane  

i szerokie zastosowanie metod, które zmierzają do tego, aby dzieci były prawidłowo 

edukowane. Dziękując Pani za to, proszę o przekazanie podziękowań wszystkim 

dyrektorom szkół, chociaż wiem, że to jest w ich obowiązkach, ale wiem, że ten 

zakres jest dużo szerszy niż w przypadku normalnej sytuacji.  

Chciałabym teraz w imieniu Pani Żukowskiej przedstawić pytanie do Pani Naczelnik, 

chociaż mam wrażenie, że częściowo już Pani na nie odpowiedziała. Otóż Pani Maria 

wskazuje tu na fragment w tej informacji na stronie 4, jest taki zapis: 

„Podsumowując, można stwierdzić, że większość uczniów w I semestrze roku 

szkolnego 2020/2021 realizowało obowiązek szkolny, jednak zdarzały się pojedyncze 

przypadki w inowrocławskich szkołach podstawowych, gdzie obowiązek ten nie 

zostawał spełniany”. Pytania Pani Marii brzmią: ile było takich przypadków na 

terenie Miasta? Czy jest szansa, że Ci uczniowie będą klasyfikowani i jakie podjęto 

działania wobec nich, żeby ich zdyscyplinować oraz ich rodziców w przypadku 

młodszych dzieci? 

 

Magdalena Kaiser – Naczelni Wydziału Oświaty i Sportu: 

Tak jak wspomniałam, na szczęście tych dzieci nie ma tak dużo, ale 4 wnioski 

zostały skierowane do Sądu Rodzinnego o pomoc, 4 uczniów zostało przekazanych 

już do Ośrodków Opiekuńczo – Wychowawczych. Kilkoro niestety nie było 

klasyfikowanych - ok. 5 uczniów, ale miejmy nadzieję, że teraz im się uda  i to drugie 

półrocze pójdzie im lepiej, przy czym otrzymają promocję do kolejnej klasy.  

 

Elżbieta Jardanowska  – Przewodnicząca Komisji: 

Myślę, że z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że żaden z tych 

przypadków nie wynika z niemożności realizacji obowiązku szkolnego. Czyli 

dziecko komputer miało, zakres miało, natomiast nie awansowało z innych przyczyn 

tak?  
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Magdalena Kaiser – Naczelni Wydziału Oświaty i Sportu: 

Tak, można tak powiedzieć. 
 

Ad 7. Sprawy wymagające opinii Komisji. 
 

Nie było.  

 

Ad 8.  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  


