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P R O T O K Ó Ł   NR  39  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 12 listopada 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. Realizacja zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach GPPiRPAiPN. 

2. Działalność organizacji pozarządowych w zakresie kultury.  

3.Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

w głosowaniu:  

9 – za / jednogłośnie /  

 

Ad. 1 
         Realizacja zajęć pozalekcyjnych finansowanych w ramach GPPiRPAiPN. 
 

Przewodnicząca komisji powiedziała, Ŝe do przyznawania środków finansowych 

pochodzących z GPPiRPAiPN na poszczególne zajęcia pozalekcyjne została powołana 

komisja oceniająca. Do komisji oceniającej wpływają oferty składane przez dyrektorów szkół. 

W marcu są one omawiane. 

 

Radna GraŜyna Antczak powiedziała, Ŝe jest członkiem takiej komisji oceniającej. JeŜeli dana 

osoba składa kilka projektów to komisja zwraca uwagę na to czy będzie w stanie to 

zrealizować, gdyŜ dodatkowo pracuje w kilku szkołach. Konieczne jest takŜe potwierdzenie 

przez dyrektora placówki zasadności zajęć pozalekcyjnych. Nie ma problemów z 

rozliczeniem przyznanych środków, które winno być dostarczone do dnia 15 grudnia.  
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Pani ElŜbieta Urbanowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji powiedziała, Ŝe potrzeby są 
omawiane z pedagogami szkolnymi. Konkurs na zajęcia pozalekcyjne jest ogłaszany w 

styczniu w prasie lokalnej, Internecie.  

 

 

Ad. 2  
           Działalność organizacji pozarządowych w zakresie kultury. 
 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa poinformował, Ŝe w świetlicy środowiskowej prowadzonej 

przez Fundację dla Tczewa kończy się dzierŜawa za lokal.  

 

Przyjęto informację z działalności organizacji pozarządowych w zakresie kultury nie wnosząc  

do niej uwag.  

 

 
Ad. 3  
        Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
Członkowie nie wnieśli uwag do projektów uchwał przedstawionych na komisji.  

 
 
Ad. 4 
          Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 
Radna Brygida Genca zwróciła się z zapytanie do z-cy prezydenta, kto zapewnia ochronę  
podczas Festiwalu Zdarzeń?  

 

Z-ca prezydenta wyjaśnił, Ŝe miasto zapewnia ochronę podczas imprez, gdzie jest 

współorganizatorem. Nie jest to do końca profesjonalna ochrona, została podpisana umowa z 

Agencją „Certus”, która świadczy tego typu usługi.   

 

Członkowie zapoznali się  z następującymi pismami:  

 

1) Fundacji dla Tczewa zwracającej się z propozycją utworzenia świetlicy środowiskowej na 

Osiedlu Śródmieście II.   

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, Ŝe odbył kilka spotkań w tej sprawie. To nie 

prezydent decyduje czy będzie świetlica. KaŜdy ma prawo złoŜyć wniosek grantowy i 

opracować konkretny program.  

 

Radna GraŜyna Antczak powiedziała, Ŝe doskonałym miejscem do powstania świetlicy byłby 

budynek przy ul. Niepodległości, który niegdyś zajmowała Pomorska Izba Przemysłowo 

Handlowa.  

 

2) Pismo Rady Rodziców przy SP Nr 8, dotyczące artykułu, który ukazał się w Gazecie 

Tczewskiej.  

 

Zdaniem Przewodniczącej Komisji naleŜałoby poprawić warunki nauki w szkołach, a 

zwłaszcza w SP Nr 8. Członkowie komisji opowiadają się za budowa nowej szkoły, ale 

naleŜy równieŜ doprowadzić SP Nr 8 do pewnego poziomu.  
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Natomiast zdaniem radnej Brygidy Gency szkoda wydawania pieniędzy na nieprzemyślane 

decyzje, przy SP Nr 8 brak jest parkingu.  

 

Radna GraŜyna Antczak powiedziała, Ŝe naleŜałoby przy SP Nr 8 wyrównać plac, utwardzić 
nawierzchnię, zrobić najpotrzebniejsze rzeczy, o które wnioskowała komisja.  

 

Radna Brygida Genca uwaŜa, Ŝe powinien powstać projekt budowy nowej szkoły, który 

waŜny jest przez 3 lata, natomiast budowa trwała by 2-3 lata. Dlatego teŜ naleŜało by zacząć 
juŜ realizację tego zadania.  

 

Radna GraŜyna Antczak zwróciła się z zapytaniem czy zostanie zamknięty basen ze względu 

na brak środków na jego remont. Nie moŜna tej sprawy zbakatelizować ze względu na 

bezpieczeństwo. Basen nigdy nie był remontowany. NaleŜy przeprowadzić ekspertyzę.  
 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, Ŝe koszt remontu basenu wynosi 750 tys. zł. Nie ma 

ekspertyzy mówiącej o zamknięciu basenu.   

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 15.30 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 


