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P R O T O K Ó Ł   NR  38  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  15 października 2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Tczewie. 

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

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności :  8 tj.:             

                            

- Barbara Kamińska  
                                        -     GraŜyna Antczak – nieobecna usprawiedliwiona  

-  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. Spotkanie z dyrekcją SP Nr 12. 

2. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach oświatowych w 

2009r.  

3.Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Ocena przebiegu „ Nieobozowej Akcji Lato 2009”. 

5.Podsumowanie X Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych 

Zdarzenia Tczew – Europa 2009.  

6. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

w głosowaniu:  

8 – za / jednogłośnie /  

nieobecna podczas radna G.Antczak 

 

Ad. 1 
         Spotkanie z dyrekcją SP Nr 12.   
 

Wicedyrektorka SP Nr 12 Pani Anna Witkowska jak równieŜ Z-ca dyrektora pani Lidia  

Wasilewska przedstawiły członkom komisji krótką informację dotyczącą funkcjonowania i  

osiągnięć szkoły. 

 

Radna Brygida Genca zwróciła się z zapytaniem czy budynek szkoły SP Nr 12 pomieściłby  

równieŜ uczniów SP Nr 8.  
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Dyrektor SP nr 12 pan Eugeniusz Kwiatkowski stwierdził, Ŝe istnieje taka moŜliwość, gdyŜ  

obecnie do szkoły uczęszcza 1030 dzieci, natomiast największa liczba uczniów  

uczęszczających wynosiła 1300 dzieci.  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji Pani Barbara Kamińska przypomniała członkom komisji o  

złoŜonym przez Komisję wniosku dotyczącym przeniesienia SP Nr 8 do innego budynku.  

Decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta jeszcze w tej kadencji. Budowa nowego  

obiektu dla SP Nr 8 powinna nastąpić w przyszłym roku.  

 

Zdaniem radnej Brygidy Gency w budŜecie miasta na 2010 r. powinna się znaleźć kwota,  

która zostanie przeznaczona na dokumentację związaną z budową nowej szkoły, natomiast w  

WPI środki finansowe na realizację tego zadania.  

 

 

Ad. 2  
           Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach 
oświatowych w 2009r. 
 

Członkowie zapoznali się z informacją z przeprowadzonych remontów i modernizacji w  

placówkach oświatowych w 2009r.  

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o stan hali sportowej na Pilawie.  

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, Ŝe została przeprowadzona w tej sprawie diagnoza i  

stwierdzono, Ŝe nie grozi zawalenie tej hali. Remont hali sprawiłby, Ŝe mogłaby  

funkcjonować przez kolejne 10 lat. NaleŜałoby wykonać elewację, wymienić okna,  

zabezpieczyć dach. JednakŜe istnieje problem sfinansowania tego, gdyŜ brak jest środków w  

budŜecie na to zadanie.  

Prace związane z budową Orlika w SSP Nr 2 przebiegają zgodnie z planem. Natomiast na  

boisku przy ul. Ceglarskiej jest tygodniowe opóźnienie.  

 

Radna Brygida Genca zwróciła się z zapytaniem na co konkretnie zostanie przeznaczona  

kwota zapisana w WPI 800 tys. zł. A w projekcie budŜetu miasta na 2010r. – ponad 3 mln na  

boisko przy SP Nr 10. 

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, iŜ modernizacja tego pierwszego boiska w SP Nr 10  

wyniesie 800 tys. zł., natomiast tego obok pozostałą kwotę. Został złoŜony wniosek  

dotyczący budowy Orlików Lekkoatletycznych, takie boisko mogłoby powstać na stadionie  

przy ul. Bałdowskiej. Jednak takie boisko lekkoatletyczne ma być jedno na województwo.   

 

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

 
 
Członkowie komisji zgłosili następujące uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowego trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania udzielonej dotacji dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew, dla których organem prowadzącym  nie jest jednostka samorządu 

terytorialnego: 

- wykreślenie w § 9 punkt 2 podpunkt 3) słów - „w tym zakup energii”, 

- wykreślenie w § 9 punkt 2 słów – „ze szczególnym”. 



 3

Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z zgłoszonymi 

uwagami, jak równieŜ z autopoprawkami zgłoszonymi na posiedzeniu    

komisji przez z-cę Prezydenta Miasta Zenona Drewę.  

 

w głosowaniu: 

7 – za / jednogłośnie / 

( nieobecna radna G. Antczak,  

nieobecny podczas głosowania radny Piotr Kajzer )  

 
 
Ad. 4 
          Ocena przebiegu „ Nieobozowej Akcji Lato 2009”. 
 

Członkowie komisji przedstawili swoje spostrzeŜenia związane z wizytacją na półkoloniach.  

Stwierdzono, Ŝe nie we wszystkich szkołach była zapewniona opieka pielęgniarska.  

 
Następnie przyjęli informację dotyczącą przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2009”. 

 

 

Ad. 5 
          Podsumowanie X Międzynarodowego Festiwalu Działań Teatralnych i 
Plastycznych Zdarzenia Tczew – Europa 2009. 
 

Radna Brygida Genca zwróciła się zapytaniem jak ma wyglądać „pomnik Szajny”.  

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, Ŝe pomnik będzie sfinansowany z budŜetu miasta.  

Jest to instalacja „ Drabina do nieba”. Część rzeczy będzie zrobiona sposobem gospodarczym,  

jedynie zrobienie skrzydeł zostanie zlecone.  

 

Członkowie komisji zapoznali się z materiałem dotyczącym Festiwalu Zdarzeni. 

 

Radna Brygida Genca zwróciła się z zapytaniem w jaki sposób została policzona liczba  

widzów Zdarzeń. Stwierdziła, Ŝe na ten Festiwal miasto przeznacza najwięcej pieniędzy.  

Festiwal ten jest finansowany za pomocą grantów, ale takŜe pojawiła się teŜ dodatkowa  

kwota, wbrew wnioskowi Komisji Finansowo – BudŜetowej, która wnioskowała, aby nie było  

innego źródła finansowania. Ze względu na zbliŜające się obchody 750-lecia miasta, jak  

równieŜ na kryzys naleŜy okroić wydatki związane z Festiwalem.  

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, Ŝe w tym roku grantów było więcej. Nie wiadomo  

natomiast ile wyniosła suma pozyskana ze środków zewnętrznych.  

 

 

Członkowie skierowali następujący wniosek do Prezydenta Miasta:   

 

Na wniosek radnej Brygidy Gency komisja zwraca się z następującymi pytaniami: 

- w jaki sposób została policzona liczba osób tj. 10 tys. widzów uczestniczących w                           

X Międzynarodowym Festiwalu Działań Teatralnych i Plastycznych Zdarzenia Tczew – 

Europa 2009 ? 

- ile wynosiła kwota pozyskana ze środków zewnętrznych na to przedsięwzięcie ? 

Komisja wnioskuje równieŜ o przedstawienie katalogu usług jakie były świadczone przez 

miasto.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa przekazał członkom komisji informację, Ŝe w  

przyszłym roku na Dzień MłodzieŜy odbędzie się parada. Pojawił się jeden problem z nią  

związany, poniewaŜ naleŜałoby zatrudnić do tego zadania profesjonalnego reŜysera, niestety  

jednak miasto na takiego nie stać. Zorganizowanie tego typu parady będzie wymagało prac  

długofalowych.    

 

 

Ad. 6 
          Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Członkowie otrzymali odpowiedź na wniosek radnego K. Smolińskiego i radnego Z. Urbana  

w sprawie aneksów do umów uŜyczeń zawartych pomiędzy Gmina Miejską Tczew, a  

dyrektorami przedszkoli niepublicznych prowadzących przedszkola w budynkach gminy.  

 

Członkowie po zapoznaniu się w/w informacją skierowali następujący wniosek do  

prezydenta: 

 

Członkowie komisji zapoznali się z treścią zmienionej umowy dotyczącej uŜyczeń zawartych 

pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Dyrektorami Przedszkoli Niepublicznych i wnioskują, aby 

prezydent miasta w przypadku wyraŜenia zgody na oddanie części przedszkola w uŜyczenie 

lub najem kaŜdorazowo informował o tym Radę ( dot. § 3 punkt 2 ). 

 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

 

1) Parafii Rzymskokatolickiej w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie prac 

konserwatorskich przy barokowym ołtarzu głównym z XVII / XVIII wieku.  

 

2) Stowarzyszenia na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w sprawie zabezpieczenia 

finansów niezbędnych do funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej w 2010r.  

 

3) Odpowiedzią kierowaną do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „PELMED” 

dotyczącą przywrócenia funkcjonowania linii autobusowej Nr 9.  

 

Przewodnicząca Komisji zaprosiła radnych na konkurs wiedzy o Tczewie, który odbędzie 

się w dniu 30.10.2009r. dla uczniów Gimnazjum.  

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 15.00 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 
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