
P R O T O K Ó Ł   NR 3/2015 
 

z posiedzenia Komisji  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 marca 2015 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. 

30-go Stycznia 1 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Tomasz Tobiański Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej. 
 
Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy: 9 osób tj.     

1. Krzysztof Bejgrowicz 
2. Marek Byczkowski 
3. Kazimierz Ickiewicz 
4. Mieczysław Matysiak 
5. Kazimierz Mokwa 
6. Bartosz Paprot 
7. Tomasz Tobiański 
8. Józef Ziółkowski 
9. Danuta śywicka                 

 
Nieobecny na posiedzeniu  Komisji:  

1. Jarosław Bartoszewski 
2. Czesław Roczyński 

 
                                   
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radny Tomasz Tobiański powitał 

wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości według listy: 
1. Barbara Szczepańska - Prezes Oddziału ZNP w Tczewie 
2. Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji UM 
3. Adam Urban – Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa 
4. Anna Peichert – Pracownia Edukacji Ekologicznej  
5. Alicja Gajewska – Dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie 
6. Urszula Wierycho – Dyrektor MBP w Tczewie 
7. Alicja Olszewska – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i 

Wychowania w Tczewie 
8. Andrzej Błaszkowski – Dyrektor TCSiR 
9. Joanna Grabowska – Koordynator ds. marketingu CKiS 
10. Krystian Nehrebecki – Dyrektor CKiS 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 19.02.2015 r.  
2. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej za rok 2014.  
3. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2014 r. z 

podziałem na obiekty z wyszczególnieniem poniesionych kosztów i zysków.  
4. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 

Fabrykę Sztuk w 2014 r. 
5. Analiza funkcjonowania i finansowania placówek wychowania przedszkolnego na 

terenie Tczewa (w tym wpływy z tytułu uczęszczania do „naszych” placówek dzieci spoza  
naszego miasta ). 

6. Analiza i zaopiniowanie materiałów  na sesję Rady Miejskiej. 
7. Podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2015.  



8. Informacja z wizytowanych placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w 
ramach „Nieobozowej Akcji Zima 2015”.  

9. Analiza organizacji i kosztów funkcjonowania szkół prowadzonych przez gminę miejską 
Tczew w kontekście subwencji na zadania oświatowe.  

10. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 
Członkowie Komisji przyjęli powyŜszy porządek w głosowaniu: 7  za, nieobecny podczas głosowania: 
K. Mokwa, M. Matysiak 
  
Ad.1.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 19.02.2015 r.  

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19 lutego 2015 r. w głosowaniu: 
7 – za, nieobecny podczas głosowania: K. Mokwa, M. Matysiak 
 

Ad. 2. Sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji  Ekologicznej za rok 2014. 
 
Pani Anna Peichert omówiła sprawozdanie z wykonania planu pracy Pracowni Edukacji Ekologicznej 
za rok 2014. Członkowie komisji zapoznali się z w/w sprawozdaniem w formie papierowej.  
 

Ad. 3. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 2014 r. z podziałem 

na obiekty z wyszczególnieniem poniesionych kosztów i zysków. 

 

Dyrektor TCSiR omówił „Informację z realizacji zadań statutowych realizowanych przez TCSiR w 
2014 r. z podziałem na obiekty z wyszczególnieniem poniesionych kosztów i zysków.” Członkowie 
komisji zapoznali się z w/w informacją w formie papierowej.  
 
Ad. 4. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz Fabryce 

Sztuk w 2014 r. 

 

W pierwszej kolejności została omówiona informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych 
przez MBP. Dyrektor MBP Pani Urszula Wierycho poinformowała, Ŝe cały system biblioteki 
miejskiej jest obecnie skomputeryzowany. Czytelnicy mogą logować się do sytemu, rezerwować 
ksiąŜki przez Internet, być informowani mailowo o terminie zwrotu danej pozycji, co więcej biblioteka 
miejska posiada obecnie profil na facebooku. 
Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Tobiański poruszył temat planowanych remontów w budynkach 
MBP. Dyrektor MBP odparła, iŜ obecnie nie przewiduje się większych remontów w budynkach 
biblioteki miejskiej poza otynkowaniem budynku Filii Nr 2 MBP mieszczącej się przy ul. 
Konarskiego nr 2 w Tczewie.  
 
Następnie głos zabrał Dyrektor CKiS Pan Krystian Nehrebecki. Dyrektor CKiS omówił stan realizacji 
inwestycji przeprowadzonych w CKiS w 2014 r. 
Radny Józef Ziółkowski nawiązał do problemu ustawienia krzeseł na balkonie sali widowiskowej 
CKiS, które jego zdaniem uniemoŜliwiają widoczność podczas oglądania spektakli, przedstawień czy 
projekcji filmów organizowanych w CKiS. Dyrektor CKiS odparł, iŜ przyjrzy się temu problemowi 
sprawdzając ustawienie krzeseł na balkonie przy sali projekcyjnej.  
   
Następnie zabrała głos Dyrektor Fabryki Sztuk Pani Alicja Gajewska przedstawiając informację z 
realizacji zadań statutowych Fabryki Sztuk w 2014 r.  
 
Ad.5. Analiza funkcjonowania i finansowania placówek wychowania przedszkolnego na terenie 

Tczewa (w tym wpływy z tytułu uczęszczania do „naszych” placówek dzieci spoza  naszego miasta) 

Pani Alicja Szczepańska zadała  pytanie czy ilość dzieci jest obecnie wystarczająca aby zapełnić 
wszystkie placówki przedszkolne na terenie miasta?  



Pani Sylwia Olek stwierdziła, iŜ to czy otworzyć kolejne przedszkole niepublicznych w mieście jest 
indywidualną sprawą osoby zakładającej taką placówkę, a od kilku lat nie zdarzyło się, by któreś 
dziecko nie znalazło miejsca w przedszkolu.   
Z-ca Prezydenta Miasta Pan Adam Urban zgodził się z powyŜszym, dodając Ŝe powstawanie 
przedszkoli niepublicznych jest kwestią biznesową kaŜdego przedsiębiorcy, a to czy starczy mu 
funduszy na funkcjonowanie jest jego indywidualną sprawą, poniewaŜ dotacje z Miasta przyznawane 
są na dziecko uczęszczające do danej placówki a nie na prowadzenie działalności. 
 
Następnie radni dyskutowali na temat związany z przeprowadzaniem kontroli Sanepidu w placówkach 
przedszkolnych. 
 
Ad. 6.  Analiza i zaopiniowanie materiałów  na sesję Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący KEKiKF Pan Tomasz Tobiański zapytał czy radni mają uwagi do projektu uchwały 
w sprawie budŜetu miasta na 2015 r.? Członkowie Komisji nie wnieśli Ŝadnych uwag do w/w 
uchwały.  
 
Członkowie KEKiKF pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa w głosowaniu: 

 
9 za /jednogłośnie/ 

 
Ad. 7. Podsumowanie Nieobozowej Akcji Zima 2015. 

 

Członkowie KEKiKF zapoznali się ze: „Sprawozdaniem z wizytacji Rady Miejskiej w szkołach 
podczas Nieobozowej Akcji Zima 2015” przygotowanym przez radnego Jarosława Bartoszewskiego 
oraz Podsumowaniem Nieobozowej Akcji Zima 2015 sporządzonym przez Wydział Edukacji. 
Pani Sylwia Olek omówiła zasady wynagradzania kierowników kolonii oraz problem zatrudniania 
nauczycieli spoza danej szkoły na czas trwania zimowisk.   
Członkowie KEKiKF nie sformułowali Ŝadnych wniosków do „Podsumowania Nieobozowej Akcji 

Zima 2015”. Przewodniczący KEKiKF Pan Tomasz Tobiański zaznaczył, Ŝe do w/w tematu jeszcze 
powrócą.  
 
 

Ad. 8. Informacja z wizytowanych placówek organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w ramach 

„Nieobozowej Akcji Zima 2015”. 

 
Członkowie Komisji zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Edukacji na w/w 
temat. 
 

Ad. 9. Analiza organizacji i kosztów funkcjonowania szkół prowadzonych przez gminę miejską 

Tczew w kontekście subwencji na zadania oświatowe. 

 
Członkowie Komisji zapoznali się z obszernym materiałem przygotowanym przez Wydział Edukacji. 
 
Następnie Pani Barbara Szczepańska poinformowała, Ŝe Zarząd Główny ZNP ogłosił protest 
nauczycieli, a dnia 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbędzie się manifestacja mająca na celu 
wywalczenie podniesienia płac nauczycieli oraz wyraŜająca sprzeciw dotyczący likwidacji Karty 
Nauczyciela.  
 

Ad. 10. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 



Przewodniczący KEKiKF Pan Tomasz Tobiański odczytał pismo WE.0003.1.2015 z dnia 18 marca 
2015 r. dotyczące prośby Dyrektora CKiS Pana Krystiana Nehrebeckiego o nadanie sali 
widowiskowej imienia Ryszarda Karczykowskiego. 
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali powyŜszy wniosek w głosowaniu: 9 - za /jednogłośnie/ 
 
Następnie Kazimierz Ickiewicz omówił przygotowany wspólnie z radnym Józefem Ziółkowskim 
projekt Regulaminu przyznawania nagród i wyróŜnień Prezydenta Miasta Tczewa w dziedzinie 
kultury. Radni zgodzili się, Ŝe do tego tematu powrócą na następnym posiedzeniu Komisji. 

 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
 
 
 
    Przewodniczący 
                                                                                Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 
 
      Tomasz Tobiański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wytworzono: 26.03.2015 r. 
Protokołowała: Natalia Gruhlke 
 


