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P R O T O K Ó Ł   NR  40  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 listopada 2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 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 :  8 tj.:             

                            

- Barbara Kamińska  
                                        -     GraŜyna Antczak  

-  Mirosław Augustyn - nieobecny usprawiedliwiony  
-  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. Omówienie i uwagi do projektu budŜetu miasta na 2010 r. 

2. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

Nie wniesiono uwag do wyŜej odczytanego porządku. 

 

 

Ad. 1 
         Omówienie i uwagi do projektu budŜetu miasta na 2010 r. 
 
 

Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła projekt budŜetu miasta na 2010r. wraz z 

uwzględnieniem/nieuwzględnieniem wniosków zgłoszonych przez komisje.  

 
Z-ca Prezydenta Zenon Drewa powiedział, Ŝe w 2010r. zostanie zdjęte 50% realizacji zajęć 

terapii pedagogicznej ze względu na brak środków finansowych. Nie ma równieŜ środków na 

remont basenu, usuwane są drobne usterki.  Powstały równieŜ oszczędności w wysokości 150 

tys. zł. z promocji w sporcie. Zdjęto równieŜ kwotę 30 tys. zł. z stypendiów sportowych. 

Zwiększony został budŜet CKiS o 200tys. zł jak równieŜ w CWRDW i MBP równieŜ 

zwiększono w związku  z Jubileuszem 750-lecia. Budynek przy ul. Podmurnej – Muzeum 

Tczewa będzie włączony pod funkcjonowanie CWRDW, w którym znajdować się będzie 

zbiór historii Tczewa. W budŜecie miasta na 2010r. jest przeznaczona kwota około 460 tys. 

na ten budynek wraz z utrzymaniem pracowników.  
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Radna Brygida Genca stwierdziła, Ŝe nie jest przekonana czy miasto stać na utrzymanie 

takiego obiektu. Natomiast odnośnie remontu basenu radna zwróciła się z zapytaniem czy 

dyrektor TCSiR zdaje sobie sprawę, Ŝe przy katastrofie budowlanej mogą zginąć ludzie. Czy 

prezydent moŜe zapewnić komisję, Ŝe nie dojdzie do Ŝadnej katastrofy.  

 

Radna GraŜyna Antczak stwierdziła, Ŝe nie wyobraŜa sobie i nie moŜe się z tym zgodzić, aby 

od stycznia zajęcia z terapii pedagogicznej były w wymiarze o połowę mniejszym niŜ 

dotychczas. RównieŜ nie wyobraŜa sobie, Ŝe zostanie nie wykonany remont basenu, na 

którym pojawiły się przecieki.  

 

Przewodnicząca Komisji zgodziła się z przedmówczynią i równieŜ wyraziła swoje 

niezadowolenie dotyczące zajęć terapii pedagogicznej. Nie wyobraŜa sobie jak będę te zajęcia 

funkcjonować od stycznia 2010r. Czy ograniczy się godzinowo zajęcia czy teŜ wykluczy 

dzieci z uczęszczania na nie. NaleŜy zostawić na tym samym poziomie co dotychczas do 

końca roku szkolnego, a we wrześniu 2010r. zastanowić się skąd wziąć środki.  

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa odnośnie remontu kuchni w Przedszkolu Nr 8 jest to zalecenie 

sanepidu. NaleŜy równieŜ wymienić wentylację, okna a takŜe terakotę. StaŜ poŜarna zaleciła 

takŜe wydzielenie części związanej z drogą przeciw poŜarową, jest juŜ gotowy projekt tego 

zadania.  

 
 
Komisja skierowała następujące wnioski do Prezydenta Miasta:  

 
Komisja opowiada się zdecydowanie za utrzymaniem realizacji zajęć terapii pedagogicznej          

w wymiarze zatwierdzonym w arkuszach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010 tj. 

do końca bieŜącego roku szkolnego.  Komisja dokona analizy moŜliwości realizacji zajęć 

terapii od września 2010r. na przełomie kwietnia/maja ( m.in. z uwzględnieniem 

wykorzystania dodatkowej godziny z Karty Nauczyciela ). 

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

nieobecny radny M. Augustyn 

 
Komisja z zaniepokojeniem przyjęła informacje o nie ujęciu w projekcie budŜetu na 2010r. 

remontu basenu i zwraca się z wnioskiem o przeanalizowanie konieczności wykonania tego 

remontu w przyszłym roku.  

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

nieobecny radny M. Augustyn 

 
Komisja wyraŜa zaskoczenie wysokim kosztem modernizacji ( 588 tys. zł. ) kuchni                         

w Przedszkolu Nr 8 i wnioskuje o ponowne przeanalizowanie zakresu tej modernizacji                   

i bezwzględnej zasadności dokonania remontu w przyszłym roku.  

 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa odnośnie remontu w Przedszkolu Nr 9 przy                        

ul. Kościuszki powiedział, Ŝe zostało wyłączone ogrodzenie z projektu, gdyŜ zdjęto 

ogrodzenie przy dworcu i zostanie ono przeniesione na teren przedszkola. Konieczne jest 

zrobienie gospodarki wodno – ściekowej. MoŜna częściowo zrezygnować z wyposaŜenia, 

które zaplanowano. Planuje się zbudowanie małego parkingu, wtedy dzieci prowadzono by 

do przedszkola przez ogród. Proponowano zainstalowanie windy zewnętrznej, jednak pani 

dyrektor nie wyraziła na to zgody.  
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Ad. 2  
         Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Komisja zapoznała się z pismem Tczewskiej Orkiestry Kameralnej, która zwróciła się z 

propozycją organizacji cyklicznych koncertów itp.  

 

Na wniosek radnej GraŜyny Antczak komisja skierowała następujący wniosek do  

Przewodniczącego zespołu opiniującego wyróŜnienia „Honorowy Obywatel Miasta Tczewa”: 

 

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej zwracają się z propozycją 

rozwaŜenia dokonania zmiany w Regulaminie przyznawania wyróŜnienia „Honorowy 

Obywatel Miasta Tczewa”, aby wyróŜnienie to otrzymywały wyłącznie osoby , które nie są 

mieszkańcami Tczewa. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

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

 

 

Podczas przerwy sesyjnej w dniu 26 listopada członkowie komisji zaopiniowali następujące 

projekty uchwał:  

 

1) negatywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania Pani Halinie Kasjaniuk 

Medalu „PRO DOMO TRSOVIENSI”, 

 

w głosowaniu:  

1- za / radny M. Augustyn / 

4 – przeciw / radni: B. Genca, J. Kulpa, P. Kajzer, T. Tobiański  / 

3 – wstrz. / radni: G. Antczak, B. Kamińska, B. Jeszke / 

nieobecny radny Cz. Roczyński 

 

2) pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania Panu Adamowi 

Przybyłowskiemu Medalu ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, 

 

w głosowaniu: 8 – za / jednogłośnie / 

nieobecny radny Cz. Roczyński 

 

3) pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie nadania Panu Józefowi 

Golickiemu Medalu  ,,PRO DOMO TRSOVIENSI”, 

 

 

w głosowaniu: 8 – za / jednogłośnie / 

nieobecny radny Cz. Roczyński  

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 
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