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P R O T O K Ó Ł   NR  37  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  10 września  2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  

 
Posiedzeniu Komisji  - przewodniczyła radna  Barbara Kamińska 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  
 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności :  9 tj.:             

                            

- Barbara Kamińska  
                                        -     GraŜyna Antczak  

-  Mirosław Augustyn  
-  Brygida Genca  
-  Bogumiła Jeszke 
- Piotr Kajzer 
-  Janusz Kulpa  
-  Czesław Roczyński  
-  Tomasz Tobiański 

 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  - powitała wszystkich 

przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości / według listy obecności /  

Następnie przewodnicząca odczytała zaproponowany  porządek  posiedzenia, ujęty w   

zawiadomieniu Komisji i poddała go pod głosowanie: 

 

1. Informacja dotycząca struktury klubów sportowych po fuzji sekcji piłki noŜnej – 

spotkanie z władzami klubu Gryf 2009.  

2. Propozycje do budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie oświaty, kultury i sportu.  

3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

w głosowaniu:  

8 – za / jednogłośnie /  

nieobecny podczas głosowania radny Cz. Roczyński  

 

Ad. 1 
           Informacja dotycząca struktury klubów sportowych po fuzji sekcji piłki noŜnej – 
spotkanie z władzami klubu Gryf 2009.  
 
Obecna sytuację jaka istnieje w klubie „Gryf 2009” przedstawił Pan Wiesław Gockowski 

prezes SP „Gryf 2009” jak równieŜ Pan Łukasz Czerniewicz członek Zarządu SP „Gryf 

2009”.   

 

Radna GraŜyna Antczak zwróciła uwagę na fakt, iŜ wystąpił wiosną problem z rozliczeniami 

dotacji przez Klub „Wisła”.  Radna chciała uczulić nowych członków zarządu, aby takie 
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sytuacje nie miały miejsca. JeŜeli klub potrzebowałby jakiejkolwiek pomocy w rozliczeniu to 

zawsze moŜe się zwrócić o taką pomoc.   

 

Zwrócono uwagę na problem dotyczący wynajmu sal gimnastycznych i związanych z tym 

odpłatności. Klubu nie stać, aby co tydzień płacić 60 zł. za salę.  

 

Radna Brygida Genca powiedziała, Ŝe klub „Unia” równieŜ miał problemy związane z 

rozliczeniem dotacji. Trenerzy otrzymali niŜsze wynagrodzenie niŜ przyznano w dotacji. 

RóŜnica powinna zostać zwrócona. Stwierdziła, Ŝe komisja będzie przyglądać się klubom w 

jaki sposób się rozliczają.  

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował, Ŝe klub złoŜył ofertę na                            

I przetarg " Promocja miasta Tczewa na meczach seniorskiej druŜyny piłkarskiej podczas 

wszystkich meczów w Tczewie i zawodów wyjazdowych" po terminie tj. 3 godziny po 

otwarciu ofert, natomiast ten sam II przetarg został uniewaŜniony z powodu błędu 

merytorycznego w ofercie tzn. pojawił się błąd w dacie. Zapadnie decyzja czy zostanie 

ogłoszony III przetarg  w tej sprawie.   

 

 

Ad. 2  
           Propozycje do budŜetu miasta na rok 2010 w zakresie oświaty, kultury i sportu.  
 
Radna Brygida Genca zaproponowała następujące wnioski do projektu budŜetu miasta na 

2010 r., które Przewodnicząca poddała pod głosowanie: 

 
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w przyszłorocznym budŜecie miasta środków 

finansowych na wykonanie projektu budynku nowej szkoły podstawowej co umoŜliwi 

realizację tego zadania od roku następnego – 2011r. 

 

głosowanie: 

4 – za 

 / radni: B. Kamińska, P. Kajzer, J. Kulpa, B. Genca / 

3 – przeciw 

 / radni: G. Antczak, B. Jeszke, M. Augustyn / 

1 – wstrz.  

/ radny Cz. Roczyński / 

nieobecny podczas głosowania radny T. Tobiański  

 

Członkowie wnioskują o zabezpieczenie w projekcie budŜetu miasta na 2010r. środków 

finansowych, które umoŜliwią dostosowanie Publicznego Przedszkola Nr 9 do 

obowiązujących standardów.  

głosowanie: 

5 – za 

/ nieobecni podczas głosowania radni: M. Augustyn, G. Antczak, P. Kajzer, T. Tobiański / 

 

 

Radny Zbigniew Urban stwierdził, Ŝe został powołany zespół odnośnie WPI, aby proponować 

realizację określonych zadań w poszczególnych latach. Inwestycja zaproponowana w WPI ma 

odzwierciedlenie finansowe w budŜecie miasta. W projekcie WPI zostało wpisane w roku 
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2013 rozpoczęcie projektu budowy nowej szkoły. Nie moŜna wprowadzać do WPI spraw, 

które nie zostały omówione z zespołem, pomija się tym samym przyjętą procedurę.  

 

Radna Brygida Genca uwaŜa, Ŝe róŜnego rodzaju zespoły są tworzone po to, aby wspierały 

pewne działania, nie są organem rady, nie mogą decydować o pewnych rzeczach.  

 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował członków komisji, Ŝe jest gotowy 

projekt na zagospodarowanie ogrodu przy Przedszkolu Nr 9. Jak ustawa oświatowa 

nakazywać będzie 6-cio latkom naukę w szkołach co spowoduje zmniejszenie liczby dzieci w 

przedszkolach. Będzie moŜna wtedy jedna sale w tym przedszkolu przeznaczyć na szatnię. 

 

 
Ad. 3  
          Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 
Skarbnik Miasta omówiła projekt uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie budŜetu miasta 

na 2009 rok. 

 

Członkowie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

rozmiaru i zasad udzielania zniŜek nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, logopedów, psychologów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia terapii 

pedagogicznej i zajęciowej. 

w głosowaniu: 

6 – za 

1 – przeciw / radna B. Genca / 

1 – wstrz. / radna B. Kamińska /  

nieobecny podczas głosowania radny Cz. Roczyński  

 
Z-ca Prezydenta Zenon Drewa poinformował, Ŝe został przygotowany projekt uchwały w 

sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, Ŝe jest zaskoczona zgłoszeniem w/w projektu na sesję 

wrześniową, gdyŜ nie zostały jeszcze zakończone rozmowy prowadzone w tej sprawie. 

Zaproponowała, aby doprowadzić do końca rozpoczęte rozmowy, a wtedy dopiero Komisja 

zaopiniuje projekt uchwały.  

 

Członkowie ogłosili równieŜ pewną wątpliwość co do trybu tajnego głosowania nad 

wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta. Czy w  uchwale  moŜe być zapis , Ŝe ma to być 

głosowanie tajne, czy taki zapis powinien pojawić się w regulaminie szkoły.  

 

Odnośnie projektu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze zdecydowano Ŝe po zajęciu stanowiska przez zespół powołany 

przez Prezydenta pracujący nad  w/w projektem komisja wyrazi swoją opinię w tej sprawie.  
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w głosowaniu: 

7 – za 

1 – wstrz. / radny Cz. Roczyński /  

nieobecny podczas głosowania T. Tobiański 

 
 
Ad. 4 
           Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami: 

- pismo Fundacji dla Tczewa dotyczące prośby stworzenia moŜliwości zagospodarowania 

pomieszczenia w budynku przy ul. Placu Grzegorza 5 na działalność Fundacji.  

Zostało zabezpieczone tylko pomieszczenie biurowe w tym budynku.  

- pismo Fundacji dla Tczewa dotyczące propozycji imprez związanych z obchodami 750-lecia 

miasta Tczewa. 

- pismo dyrektorów szkół dotyczących odpowiedzi na wniosek komisji w sprawie liczby 

etatów i godzin, w których świetlice są czynne w poszczególnych szkołach.  W jakim stopniu  

dodatkowa godzina w ramach „godziny kartowej ”zostanie wykorzystana na pracę 

opiekuńczo – wychowawczą w świetlicach szkolnych. 

 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji   o godz. 16.00 

 

 

Podczas przerwy w czasie sesji w dniu 24.09.2009 r. członkowie komisji pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia 

dydaktyczno-wychowawcze.  

 

 

w głosowaniu : 8 – za / jednogłośnie / 

nieobecna radna GraŜyna Antczak 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


