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P R O T O K Ó Ł   NR 45  / 2010 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 15 kwietnia 2010 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 /  

 

 

Sekretarz Miasta Zyta Myszka poinformowała członków, Ŝe zostaną wprowadzone do 

porządku obrad na sesję 3 projekty uchwał związane z wyborami prezydenckimi tj. w 

sprawie: 

- podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz  liczby radnych    

  wybieranych w kaŜdym okręgu, 

- podziału miasta Tczewa  na stałe obwody głosowania, 

- utworzenia na obszarze miasta Tczewa odrębnych obwodów głosowania dla  

  przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 20 czerwca    

  2010r.,  

 

 

Pani Małgorzata Ciecholińska ( MOPS ) wraz z panią Anną Pejchert ( Pracownia Edukacji 

Ekologicznej ) przedstawiły projekt dotyczący przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do 

projektu CentralMeetBike. Projekt ten będzie realizowany w latach 2011-2014 w ramach 

programu pozastrukturalnego Central Europe na ogólną kwotę 250 000 EUR oraz 

zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 37 500 EUR, co stanowi 15 % wartości 

projektu. Gmina Miejska Tczew w budŜecie miasta z dochodów własnych zabezpieczy w 

latach 2011-2014 kwotę wkładu własnego określonego w ust. 1.  

Projekt będzie składał się z 5 pakietów roboczych, które będą obejmowały takie zagadnienia 

jak: zarządzanie projektem, działania promocyjne, działania związane z tworzeniem 

dokumentacji na rzecz rozwoju systemu rowerowego, serii szkoleń i wizyt studyjnych oraz 

działań związanych z rozbudowy infrastruktury rowerowej. 
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Przewodnicząca komisji powiedziała, Ŝe w związku z tym, Ŝe projekt uchwały nie został 

przedłoŜony członkom komisji, zostanie zaopiniowany podczas przerwy w obradach 

sesyjnych.  

 

 

Radna GraŜyna Antczak stwierdziła, Ŝe naleŜałoby przeanalizować podjęty juŜ „projekt 

rowerowy”  Presto, co zostało sfinansowane i za ile, zanim podejmie się decyzję o podjęciu 

następnego tego typu projektu.  

 

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia: 

 

1. Funkcjonowanie Centrum Edukacji Dorosłych ( stan obecny i perspektywy rozwoju ). 

2. Realizacja zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach  i  szkołach. 

3. Sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 2009r.   

    oraz informacja o współpracy z organizacjami w zakresie kultury i kultury fizycznej. 

4. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w 2009 r.  

5.Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

 

Ad. 1 
          Funkcjonowanie Centrum Edukacji Dorosłych ( stan obecny i perspektywy 

rozwoju ). 
 
 
Dyrektor CED pani Aleksandra Jędrzejewska przedstawiła informację dotyczącą  
funkcjonowania placówki.  

 

 

Ad. 2  
         Realizacja zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach                          
i  szkołach. 
 
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji zajęć terapii pedagogicznej i 

logopedycznej w przedszkolach  i  szkołach. Podczas analizy materiału zauwaŜono, Ŝe są  
róŜnice w liczbie realizowanych godzin ( szczególnie chodzi o SP Nr 8, SP Nr 11, G Nr 1 ) 

Komisja wnosi o podanie przyczyn tych róŜnic.  

 

 

Ad. 3  
          Sprawozdanie z rozliczenia przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym za 
2009r.  oraz informacja o współpracy z organizacjami w zakresie kultury i kultury 
fizycznej. 
 
 
Radna GraŜyna Antczak stwierdziła, Ŝe konkursy na wypoczynek letni powinny odbywać się 
wcześniej. Środki pienięŜne organizacje otrzymują na koniec lutego na swoją roczną 
działalność. Radna zaproponowała podpisywanie umów na okres 3 lat z organizacjami, które 

wywiązują się ze swoich obowiązków. Natomiast te u których występują nieprawidłowości 

takiej umowy by nie podpisywały a zarazem nie otrzymywały dofinansowania z budŜetu 
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miasta na swoja działalność. Radna zauwaŜyła, Ŝe klub piłkarski MKS Wisła do dnia 

dzisiejszego nie złoŜył poprawek do powstałych nieprawidłowości.  

 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa wyjaśnił, iŜ klub ten znajduje się w likwidacji. Wyprostowano 

prawie wszystkie nieprawidłowości.  

 
 
Ad. 4  
          Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w 2009 r. 
 
Członkowie zapoznali się z w/w materiałem.  

 

Radna Brygida Genca zwróciła się z propozycją przeprowadzenia rozeznania wśród 

nauczycieli ilu byłoby chętnych do zdobywania kwalifikacji umiejętności kierowniczych 

śeby nauczyciel sam nie musiał wychodzić z inicjatywą korzystania z kursu zarządzania, 

tylko byłby kierowany, byłaby to rezerwa na kadrę kierowniczą.  
 
 
Ad. 5  
        Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w placówkach 

oświatowych Gminy Miejskiej Tczew, za osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze.  

 
głosowanie: 9 – za / jednogłośnie / 

 
 
Ad. 6 
          Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

 

Przewodnicząca przedstawiła członkom komisji pisma, które wpłynęły:  

 

- pismo II LO w Gdańsku dotyczące wsparcia finansowego działań Szkolnej DruŜyny Odysei 

Umysłów, której członkiem jest mieszkanka Tczewa.                                                                                                                       

 

Członkowie pozytywnie zaopiniowali propozycję wsparcia finansowego dla mieszkanki 

Tczewa reprezentującej nasze miasto na Światowych Finałach Odysei Umysłu w Stanach 

Zjednoczonych w wysokości 1000 zł.  

 

- odpowiedź na wniosek komisji za m-c marzec  

 

- pismo dot. wytypowania przedstawiciela do komisji konkursowej 

 

Komisja wytypowała radną Barbarę Kamińską jako swojego przedstawiciela do 

reprezentowania komisji podczas komisji konkursowej na stanowisko dyrektora   SP Nr 11.  

 

w głosowaniu: 

4 – za 

( radni: G. Antczak, B. Jeszke, T. Tobiański, Cz. Roczyński ) 
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przeciw – 3 

( radni: B. Genca, B. Kamińska, J. Kulpa ) 

nieobecni podczas głosowania radni: M. Augustyn, P. Kajzer )  

 

- zapoznano się z pismem Komisji Międzyzakładowej „Solidarność”,  

 

 

Z-ca prezydenta poinformował, Ŝe była kontrola sanepidu w Przedszkolu Nr 9, który nakazał 

natychmiastowe postawienie bramy, która została skradziona.  

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 17.30 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


