BRM.0012.16.6.2017
PROTOKÓŁ nr 32/2017
posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury
Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytego w dniu 15 maja 2017 r. pod przewodnictwem
pani Elżbiety Jardanowskiej – Przewodniczącej Komisji
______________________________________________________________
Przewodnicząca powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości.
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad:
1. Informacja dotycząca połączenia filii biblioteki nr 1 dla dzieci i młodzieży
przy ul. Armii Krajowej nr 12 i filii nr 1 przy ul. Wilkońskiego 32.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
3. Sprawy wymagające opinii Komisji.
4. Sprawy bieżące.
Proponuję, aby punkt 1 przenieść do punktu 3, ponieważ ta informacja jest
przedstawiona w projektach uchwał. Proponuje również, aby najpierw przedstawić
punkt 3, następnie punkt 2 i 4.
Czy członkowie Komisji wyrażają zgodę na taką zmianę porządku obrad?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Porządek obrad został przyjęty wraz z poprawkami jednogłośnie i przystąpiono do
jego realizacji.
Ad. 3
Sprawy wymagające opinii Komisji.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania
pomocy materialnej dla studentów – załącznik nr 3 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Anna Trojanowska – członek Komisji:
Uważam, że ten projekt uchwały to bardzo dobry pomysł.
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Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Dorota Drobnik-Stefańska –Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie połączenia filii bibliotecznych Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – załącznik nr 4 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?
Anna Trojanowska – członek Komisji:
Do projektu uchwały nie mam pytań. Chciałabym powiedzieć, że byłam w obu
placówkach i muszę stwierdzić, że Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii
Krajowej 12 zajmuje pomieszczenia wynajmowane. Znacznie odbiega swym
standardem od pozostałych placówek bibliotecznych, a lokal wymaga remontu, co
wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi. Z zasięgniętej informacji wiem,
że liczba czytelników radykalnie zmniejszyła się w ostatnich latach, a ograniczona
przestrzeń nie pozwala realizować przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych.
Natomiast filia nr 1 przy ul. Zygmunta Wilkońskiego32 jest budynkiem, którego
właścicielem jest Biblioteka i jest w pełni zmodernizowanym i w dobrym stanie
technicznym. Placówka ta jest również przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.
Moim zdaniem likwidacja filii dla Dzieci i Młodzieży nie spowoduje jakiś
radykalnych zmian.
Dorota Drobnik-Stefańska –Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu:
Jeszcze raz Państwu przypomnę, że proponowane zmiany organizacyjne
nie spowodują zmniejszenia zatrudnienia. Osoby z przenoszonej placówki zasilą
nowoutworzoną Filię nr 1 przy ul. Zygmunta Wilkońskiego 32. Natomiast
bliskość wspomnianych filii nie spowoduje znaczących utrudnień dla czytelników
w dostępie do księgozbioru.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Powstał zamysł o likwidacji Filii Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii
Krajowej 12 i została już podjęta uchwała w tej sprawie. Dziś są dwa kolejne
projekty uchwały. A kiedy będzie mogła Pani powiedzieć, że już jest nowa,
połączona filia?
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Dorota Drobnik-Stefańska –Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu:
Myślę, że ta nowa połączona placówka zacznie działać od września.
Wypowiedziałam już lokal Filii dla Dzieci i Młodzieży na ul. Armii Krajowej 12,
myślę, że od lipca przewieziemy cały sprzęt i księgozbiór do nowej Filii nr przy
ul. Zygmunta Wilkońskiego 32.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Przystępujemy do głosowania.
Kto członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Dorota Drobnik-Stefańska –Dyrektor Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu:
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki
Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w związku z połączeniem filii
bibliotecznych – załącznik nr 5 do protokołu.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Nie widzę chętnych do zadawania pytań. Przystępujemy do głosowania.
Kto członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego
projektu uchwały?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Ad. 2
Ustalenie planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
Przedstawię Państwu propozycje do planu pracy Komisji na II półrocze 2017 r.
Na wrzesień proponuje:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za I półrocze
2017 r.
2. Sprawozdanie z akcji LATO 2017.
3. Omówienie wyników egzaminów po klasie 3 gimnazjum.
W październiku:
1. Informacja o stanie oświaty.
2. Ocena stopnia przygotowania organizacyjnego byłych szkół gimnazjalnych
do prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów klas
pierwszych. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 8.
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Na listopad:
1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018.
2. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2018 r.
3. Ocena stopnia przygotowania organizacyjnego byłych szkół gimnazjalnych
do prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów klas
pierwszych. Wizyta w Szkole Podstawowej nr 14 i 5.
W grudniu:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej im. Jana
Kasprowicza po zmianie organizacyjnej dotyczącej połączenia z filią z ulicy
Armii Krajowej. Wizyta w Filii nr 1 przy ulicy Wilkońskiego 32.
2. Zapoznanie się z planem pracy Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu na 2018 rok.
Jeszcze punkty stałe:
1. Sprawy wymagające opinii Komisji.
2. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji nie wnieśli innych propozycji.
Przystępujemy do głosowania.
Kto członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy Komisji
Oświaty i Kultury na II półrocze 2017 r.?
Głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Plan pracy Komisji Oświaty i Kultury na II półrocze 2017 r. uzyskał pozytywną
opinię Komisji – załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 4
Sprawy bieżące.
Elżbieta Jardanowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie żadnych spraw nie było. Kolejne posiedzenie Komisji planuję na
19 czerwca 2017 r. na godzinę 11.00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie
dzisiejszej Komisji.
Komisja trwała od godz. 1000 do godz. 1105.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury
Elżbieta Jardanowska
Protokółowała
Maria Legwińska

