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P R O T O K Ó Ł   NR 42 / 2010 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 14 stycznia 2010 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.30 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  
-  Brygida Genca  
-  Bogumiła Jeszke 
- Piotr Kajzer 
-  Janusz Kulpa  
-  Czesław Roczyński – nieobecny usprawiedliwiony 
-  Tomasz Tobiański 

 

 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  radny Tomasz 

Tobiański- powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości / według listy 

obecności /  

 

Następnie przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Omówienie Regulaminu korzystania z boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej 

trawy przy ul. Ceglarskiej w Tczewie.  

      2.   Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

      3.   Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2010 r. 

      4.   Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad. 1 
           Omówienie Regulaminu korzystania z boiska sportowego o nawierzchni ze 
sztucznej trawy przy ul. Ceglarskiej w Tczewie.  
 
Regulamin korzystania z boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. 

ceglarskiej omówił pan Grzegorz śemajtis dyrektor TCSiR. Powiedział, Ŝe do ustalenia 

cennika dotyczącego korzystania z boiska  nie jest potrzebna uchwała rady. Ale do decyzji 

rady naleŜy czy korzystanie z boiska ma być odpłatne czy nieodpłatne. Gimnazjum Nr 1 

zgłosiło juŜ chęć korzystania z boiska w ramach zajęć lekcji wychowania fizycznego. 

Największy koszt dotyczy oświetlenia jest to ok. 40 zł. za godzinę. Koszty równieŜ dotyczą 
wywozu śmieci, sprzątania terenu, eksploatacji, korzystania z szatni.  Będą zawierane umowy 

z osobami, które będą chciały skorzystać z boiska.  
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Członkowie Komisji wnieśli następujące uwagi do projektu uchwały w sprawie regulaminu 

korzystania i sposobu ustalania cen za korzystanie z boiska sportowego przy ul. Ceglarskiej w 

Tczewie: 

- w preambule projektu dopisać: 

-  po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo – BudŜetowej, 

- wykreślić w § 2 punkt 3 podpunkt 1), 

- wykreślić w § 2 punkt 4, 

- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie odbywa się wyłącznie pod opieką osoby 

pełnoletniej i na jej odpowiedzialność.  

- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

7. Osoby wynajmujące boisko zobowiązane są do podania swoich personaliów i zawarcia 

umowy.  

- w załączniku Nr 1 do projektu uchwały punkt 9 otrzymuje brzmienie: 

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju sportowego oraz obuwia 

sportowego z płaską podeszwą lub butów piłkarskich z plastikowymi, krótkimi kołkami.  

 

Komisja uwaŜa równieŜ, Ŝe naleŜy doprecyzować § 2 punkt 2.  

 

Członkowie przegłosowali uwagi do projektu uchwały, natomiast cały projekt uchwały 

zaopiniują po naniesieniu zgłoszonych jw. uwag.   

 

w głosowaniu: 

8 – za / jednogłośnie / 

nieobecny Czesław Roczyński  

 

Członkowie po zapoznaniu się z proponowanym cennikiem wynajmu boiska ze sztuczną 

nawierzchnią przy ul. Ceglarskiej zaproponowali dopisanie punktu 3 o następującym 

brzmieniu: 

3.Wynajem boiska na mecz „sparing” innych zespołów 90 min – 450 zł.  

 

Ad. 2  
          Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 

Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia uprawnień pasaŜerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową 
komunikacją miejską w Tczewie,   

 

Komisja popiera wniosek złoŜony przez radnego Romana Kucharskiego dotyczący 

zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacja miejską wózków inwalidzkich, gdyby istniała 

taka moŜliwość prawna. 

 

Zdaniem radnej GraŜyny Antczak placówki wychowawcze wsparcia dziennego takŜe 

powinny być objęte zniŜkami komunikacyjnymi.  
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Ad. 3  
           Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2010 r. 
Członkowie przyjęli plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2010 rok 

wraz ze zgłoszonymi propozycjami.   

 

Ad. 4  
           Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 
Komisja zapoznała się ze złoŜoną Inicjatywą Obywatelską, której przedmiotem jest Ŝądanie 

od Prezydenta Miasta Tczewa podjęcia wszelkich moŜliwych działań zmierzających do 

natychmiastowego przeprowadzenia ponownego głosowania wśród członków wspólnoty 

mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 1 w sprawie montaŜu stacji bazowej 

telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. Wyzwolenia 1.  

UwaŜa, Ŝe zgodnie z § 4 uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 

lutego 2008r. w/w Inicjatywa winna zostać przedłoŜona radzie miejskiej, a nie komisjom 

stałym. W związku z powyŜszym komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie.  

 

Członkowie zapoznali się z wnioskiem złoŜonym przez radnego Tomasza Tobiańskiego 

dotyczącym zabezpieczenia przez miasto i powiat środków finansowych na zadania 

remontowe hali widowiskowo-sportowej przy II LO. Komisja widzi potrzebę takiej 

współpracy i oczekuje, Ŝe zostaną podjęte wspólne działania w tej sprawie przez Prezydenta i 

Starostę. Zwraca się równocześnie z prośbą o przedstawienie stanowiska Prezydenta w /w 

sprawie.   

w głosowaniu: 

4 – za  

( radni: M. Augustyn, J. Kulpa, B. Kamińska, T. Tobiański )  

4 – wstrz. 

( radni: G. Antczak, B. Jeszke, P. Kajzer, B.Genca )   

nieobecny radny Czesław Roczyński 

 
Zgłoszono następujący wniosek do Prezydenta Miasta:  

 

Komisja wnioskuje o jak najszybsze ogłoszenie konkursu na zajęcia pozalekcyjne w ramach 

środków pochodzących z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Członkowie zwrócili się do z-cy prezydenta o udzielenie odpowiedzi na kolejnym 

posiedzeniu komisji jaki był koszt przywozu fortepianu na koncert Piotra Palecznego, ile 

wyniósł cały koszt występu i jakie wynagrodzenie otrzymała orkiestra symfoniczna.  

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 17.00 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 


