BRM.0012.9.4.2020
Protokół Nr 18/2020
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytego w dniu 18 maja 2020 r.
w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
--------------------------------------------------------------------------------------------Czas z trwania posiedzenia 11.00 do 11.45.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
przewodnicząca
- Elżbieta Jardanowska,
członkowie:
- Maria Stępniowska,
- Waldemar Wąśniewski,
- Maria Żukowska.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia,
2. Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich,
3. Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu,
4. Adriana Herrmann – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji
Społecznej.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 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 ustawowego składu Komisji
wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad 2. Przyjęcie porządek dziennego posiedzenia.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem dziennego porządku obrad?
głosowanie:

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

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 17 Komisji Oświaty i Kultury.
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4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r. (materiał
przedstawi p. Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia).
5. Raport o stanie gminy za 2019 r. (materiał przedstawi p. Michał Jaśtak –
Naczelnik Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich).
6. Sprawozdanie z wypoczynku dzieci szkół Miasta Inowrocławia "ZIMA 2020 "
(materiał przedstawi p. Magdalena Kaiser - Naczelnik Wydziału Oświaty i
Sportu).
7. "Proste plecy"- jako forma wsparcia dla ucznia z problemami zdrowotnymi i
jej skutki finansowe dla Miasta (materiał przedstawi p. Magdalena Kaiser –
Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu).
8. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 r.
9. Sprawy wymagające opinii Komisji.
10. Sprawy bieżące.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 17 Komisji Oświaty i Kultury.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 17 z 30 marca 2020 r. ?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Ad 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r.
(sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej
Inowrocławia z 18 czerwca 2020 r. )
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia
Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za rok 2019
wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Kujawskiego
Centrum Kultury za 2019 r., rocznym sprawozdaniem z wykonania planu
finansowego Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2019 r.
oraz informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za rok 2018.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?
Waldemar Wąśniewski – członek Komisji:
Chciałbym powiedzieć krótko. Sprawozdanie wypadło pozytywnie, a wszystkie
parametry, które przedstawiła pani Skarbnik są bardzo dobre. Zwiększyły się dotacje
z UE w stosunku do roku poprzedniego, ale zmalały dochody własne. Mam w
związku z tym pytanie do pani Skarbnik. Jakie są tego przyczyny?
Grażyna Filipiak – Skarbnik Miasta Inowrocławia
Dochody własne zmalały z tak zwanych pozostałych dochodów. W roku 2018
myśmy je uzyskali w kwocie prawie 13 milionów złotych, a w 2019 roku była to
kwota niecałe 11 milionów złotych.
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Te pozostałe dochody to między innymi odzyskiwany VAT z budżetu państwa. Żeby
odzyskać VAT, to trzeba spełnić warunki. Na przykład przy inwestycji, przy zakupie
autobusów takie rzeczy mogły być czynione i ten poziom w roku 2018 był wyższy
aniżeli w roku 2019. A poza tym w roku 2018 była wplata MPK w kwocie 5
milionów złotych na dofinansowanie zakupu autobusów i to jest ta główna przyczyna
spadku tych dochodów własnych.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r.?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 12/2020 o przyjęciu sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Inowrocławia za 2019 r.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem rocznego
sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury za
2019 r.
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 13/2020 o przyjęciu rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Kujawskiego Centrum Kultury za 2019 r.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem rocznego
sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej im. Jana
Kasprowicza w Inowrocławiu za 2019 r.
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 14/2020 o przyjęciu rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu za 2019 r.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji
o stanie mienia komunalnego Miasta Inowrocławia za rok 2019.
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Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 15/2020 o przyjęciu informacji o stanie mienia
komunalnego Miasta Inowrocławia za rok 2019.
Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 5. Raport o stanie gminy za 2019 r.
Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich:
Przedstawił raport o stanie gminy za 2019 r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego raportu?
Waldemar Wąśniewski – członek Komisji:
Chciałbym zabrać głos w dyskusji.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Ja jako pierwsza pozwolę sobie zabrać głos.
Przyznaję panu Naczelnikowi rację, że materiał jest bardzo obszerny
i szczegółowy, za to chciałabym podziękować i docenić ten kawał roboty jaki został
wykonany, żeby ten materiał przygotować.
Chciałabym jednak poprosić o zastanowienie się nad możliwością wniesienia
autopoprawki, dotyczy to strony 4 materiału. Nad działem Kultura i Dziedzictwo
Narodowe widnieje zapis: „W Inowrocławiu funkcjonowały także dwa żłobki
miejskie…”.
Panie Naczelniku, żłobki pod oświatę nie podlegają, nie mają kompletnie nic
wspólnego z oświatą. Ten zapis powinien być umieszczony w zdrowiu.
Jeśli to możliwe, to proszę o dokonanie takiej autopoprawki.
Waldemar Wąśniewski – członek Komisji:
Również bardzo pozytywnie oceniam ten raport. Chciałbym jednak zgłosić kilka
uwag co mnie cieszy, a co może mniej cieszy w tym raporcie. Na pewno cieszy
spadek bezrobocia o 13 procent, że pojawiło się 10 wniosków o zakup i dzierżawę
działek na naszych terenach inwestycyjnych. W oświacie ponad milion złotych
przeznaczono na remonty i zakup pomocy dydaktycznych. Szkoły nasze od lat są
bardzo dobrze wyposażone i regularnie modernizowane. W ochronie środowiska też
się wiele dzieje. Znakomicie funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Kujawskie Centrum Kultury. Dużo działo się w kwestii remontów dróg. Cieszy fakt
wyremontowania i zagospodarowania nawierzchni przed Dworcu PKP.
Mam pytanie do pana Naczelnika. Chodzi mi o inwestycję na ul. Magazynowej. Jak
z raportu wynika, powstała dokumentacja projektowa przebudowy tej ulicy i to nas
cieszy. Czy może Pan przybliżyć kiedy ta inwestycja ruszy?
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Michał Jaśtak – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego
i Funduszy Europejskich:
Przebudowa ulicy Magazynowej wiąże się z uzyskaniem dofinansowania, o które
cały czas zabiegamy. Jest to potężne zadanie na kwotę 28 milionów złotych. Jest
mowa w tym zadaniu między innymi o odwodnieniu tej ulicy, które jest bardzo
drogie. Prowadzimy na bieżąco rozmowy z Marszałkiem aby zyskać jakiekolwiek
środki, żeby Miasto mogło dźwignąć ten ciężar. Rozważamy również możliwość
podzielenia tej pracy na etapy, może będzie łatwiej wykonać to zadanie. To tyle co
mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję za odpowiedź. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
raportu o stanie gminy za 2019 r.?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 16/2020 o pozytywnym zaopiniowaniem raportu
o stanie gminy za 2019 r.
Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 6. Sprawozdanie z wypoczynku dzieci szkół Miasta Inowrocławia "ZIMA
2020".
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła materiał – załącznik nr 6 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Otwieram dyskusję. Jeśli Państwo pozwolicie chciałabym zabrać głos, ale skoro
zgłosiła się do dyskusji pani Maria Żukowska, to proszę, oddaję Pani głos.
Maria Żukowska – członek Komisji:
Jeśli chodzi o organizację ferii zimowych Szkoła Podstawowa nr 9 i 10 nic nie
organizowały? Czy odbywały się tam zajęcia świetlicowe?
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Chciałabym powiedzieć, odnosząc się do tego co powiedziała pani Maria Żukowska,
że nie dwie, ale cztery szkoły nie wzięły udziału w organizacji ferii zimowych tj. SP
6, SP 9, SP 10 i SP 16.
Maria Żukowska – członek Komisji:
Jeśli mogę, to chciałabym uzupełnić moją wypowiedź.
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Dlaczego zwróciłam uwagę na te dwie szkoły SP 9 i SP 10, ponieważ są to takie
obszary naszego miasta gdzie mieszają rodziny mniej zasobne. Chodziło mi o to, czy
dla tych dzieci było cokolwiek zorganizowane?
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Przyznaję rację pani Marii, ale już wcześniej rozmawialiśmy na temat Szymborza
i pani Dyrektor SP 10 powiedziała, że w ogóle dzieci się nie zgłaszają na żadne
półkolonie. To są środowiska wielopokoleniowe, gdzie w domu mieszka babcia,
mama, ciocia i tymi dziećmi opiekują się domownicy, oni nie chcą uczestniczyć
w takich zajęciach. Taka jest rzeczywistość.
Chciałabym jednak dodać, że cieszę się, że tyle dzieci mogło wziąć udział
w półkoloniach, obozach i różnych zajęciach.
Dziękuję pani Naczelnik, że udało się tyle placówek zmobilizować do organizacji
ferii zimowych, bardzo dobrze, że wspiera nas OSiR. Należy również podziękować
Bibliotece Miejskiej, która wychodzi naprzeciw potrzebą w mieście.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Tak jak wspomniała pani Przewodnicząca Komisji wspomniała w Szkołach
Podstawowe nr 9, 10 i 16 nie było chętnych dzieci na półkolonie. Natomiast
w Szkole Podstawowej nr 6 nie odbywały się półkolonie, ponieważ był tam remont
łazienki.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję za pytania i odpowiedzi. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 17/2020 o przyjęciu materiału pt. „Sprawozdanie
z wypoczynku dzieci szkół Miasta Inowrocławia "ZIMA 2020".
Ad 7. „Proste plecy”- jako forma wsparcia dla ucznia z problemami
zdrowotnymi i jej skutki finansowe dla Miasta.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Przedstawiła materiał – załącznik nr 7 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Otwieram dyskusję. Jeśli Państwo pozwolicie chciałabym pierwsza zabrać głos
i zadać krótkie pytanie.
Pani Naczelnik, w materiale, w drugim akapicie znajduje się zapis: „Zajęcia
prowadzone są przez rehabilitantów w oparciu o program uzgodniony z Poradnią
Rehabilitacyjną”. Czy ci rehabilitanci są pracownikami naszych szkół czy są
wynajmowani do tego programu na kontrakt?
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Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
To nie są nasi pracownicy, są wynajmowani przez OSiR.
Maria Żukowska – członek Komisji:
Przede wszystkim chciałam pogratulować tego przedsięwzięcia. Jeśli to możliwe, to
na przyszłość proszę w materiale zaznaczyć, że to przedsięwzięcie jest finansowane
w całości z budżetu Miasta.
Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu:
Mogę jedynie potwierdzić, że rzeczywiście środki na ten cel w całości pochodzą
z budżetu Miasta.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję za wypowiedzi i odpowiedzi. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 18/2020 o przyjęciu materiału pt. „Proste plecy”jako forma wsparcia dla ucznia z problemami zdrowotnymi i jej skutki finansowe dla
Miasta.
Ad 8. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2020 r.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Przedstawiła propozycje do planu pracy Komisji Oświaty i Kultury na II półrocze
2020 r.:
WRZESIEŃ
 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze 2020 r.
 Omówienie wyników egzaminów po klasie 8 szkoły podstawowej 2020.
 Zadania podjęte przez szkoły podstawowe i przedszkola celem profilaktyki
i ochrony ucznia przed zagrożeniami wynikającymi z koronawirusa.
PAŹDZIERNIK
 Informacja o stanie oświaty.
 Sprawozdanie z akcji LATO 2020.
LISTOPAD
 Opiniowanie projekt budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok.
 Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2021 r.
GRUDZIEŃ
 Zapoznanie z planem pracy Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocław na
2021 r.
 Zapoznanie z planem pracy Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza
w Inowrocławiu na 2021 r.
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Punkty stałe:
 Sprawy wymagające opinii Komisji.
 Sprawy bieżące.
Od razu zaznaczam, że ostatni temat wrześniowy i temat październikowy dotyczący
sprawozdania akcji lato 2020 uzależnione są od sytuacji. Dlatego prosiłam panie
Naczelniczki, aby w tym punkcie były obecne.
Członkowie Komisji uwag do planu pracy na II półrocze 2020 r. nie wnieśli.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy Komisji
Oświaty i Kultury na II półrocze 2020 r.?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. 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 19/2020 o przyjęciu planu pracy Komisji Oświaty
i Kultury na II półrocze 2020 r.
Plan pracy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 9 i 10. Sprawy wymagające opinii Komisji i sprawy bieżące.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
W tych punktach żadnych spraw nie było.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej
Komisji.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury
Elżbieta Jardanowska
Protokółowała
Maria Legwińska

