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BRM.0012.4.4.10.2015 
 

PROTOKÓŁ  NR 10/2015 
z posiedzenia Komisji  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 października 2015 r.  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w Fabryce Sztuk przy ul. 30-go Stycznia 4 w Tczewie. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Tomasz Tobiański - Przewodniczący Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej. 
     
Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy - 10 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 

10. Jarosław Bartoszewski 

 

Nieobecny na posiedzeniu Komisji: 
1. Czesław Roczyński 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przywitanie gości i stwierdzenie quorum komisji. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 17 września 2015 r. 
3. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach oświatowych w 2015 r. 
4. Informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2014 / 2015 (informacja z 
wyników egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu szóstoklasistów). 
5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Ocena przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2015”. 
7. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Przewodniczący KEKiKF zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad pkt 3 i przenieść go na następny 

miesiąc. Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie powyŜszy wniosek w głosowaniu: 8 - za 

/jednogłośnie/. Nieobecny podczas posiedzenia: Cz. Roczyński. Nieobecny podczas głosowania: 

B.Paprot, M. Matysiak. 

 

Ad. 1. Przywitanie gości i stwierdzenie quorum komisji 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radny Tomasz Tobiański przywitał 

wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości według listy: 

1. Adam Urban – Z-ca Prezydenta Miasta  

2. Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji 
3. Alicja Gajewska – Dyrektor Fabryki Sztuk 

4. Barbara Szczepańska – prezes oddz. ZNP w Tczewie 

5. Rajmund Dominikowski – radny Rady Miejskiej w Tczewie 



2 

 

Stwierdzenie guorum: 10 osób obecnych na 6 wymaganych - liczba członków Komisji, których obecność 

podczas głosowania jest konieczna, aby decyzje w nim podjęte były waŜne. Do stwierdzenia quorum 

wystarczy, aby podczas posiedzenia KEKiKF było obecnych min. 6 członków Komisji.  

 
Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 października 2015 r. 
 

Członkowie komisji przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 22 października 2015 r. w 

głosowaniu:  8 -   za /jednogłośnie/. Nieobecny: Cz. Roczyński, M. Matysiak, B. Paprot. 

 

Następnie Przewodniczący oddał głos Pani Alicji Gajewskiej Dyrektor Fabryki Sztuk w Tczewie. Pani 

Dyrektor przywitała serdecznie wszystkich przybyłych radnych oraz gości, po czym oprowadziła 

wszystkich po budynku Fabryki Sztuk i jego salach. Następnie członkowie Komisji obejrzeli prezentację 
multimedialną przygotowaną przez pracowników placówki. Po wysłuchaniu Pani Dyrektor radni 

przystąpili do zadawania pytań: 

K. Mokwa – zapytał czy środki finansowe przeznaczone na prowadzenie jednostki są wystarczające? Pani 

Dyrektor odpowiedziała, Ŝe dysponują środkami finansowymi, które muszą wystarczyć na prowadzenie 
Fabryki Sztuk. 

D. śywicka – czy jest jakiś harmonogram warsztatów odbywających się w Fabryce Sztuk? 

Pani Dyrektor odpowiedział, Ŝe taki harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej Fabryki 
Sztuk. Jeśli chodzi o zorganizowanie zajęć grupowych indywidualnych to jest taka moŜliwość, ale po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

T.Tobiański -  jak wygląda współpraca z CKiS w Tczewie? 

Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe współpraca z CKiS układa się dobrze. Nie organizują wspólnie Ŝadnych 
wydarzeń ale spotykają się podczas Dni Ziemi Tczewskiej.  

T.Tobiański – czy stowarzyszenia / organizacje pozarządowe korzystają z pomieszczeń Fabryki Sztuk 

odpłatnie? Pani Dyrektor potwierdziła, iŜ organizacje wynajmują od Fabryki Sztuk pomieszczenia za 

opłatą.  

B. Szczepańska – co z biletami wstępu do Fabryki Sztuk? Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe wstęp do 

jednostki jest bezpłatny, kaŜdy zainteresowany moŜe wejść w godzinach otwarcia. Wprowadzenie 

odpłatności za wstęp do Fabryki Sztuk wiązałoby się z koniecznością stworzenia dodatkowego etatu np. 
kasjera do sprzedawania biletów.  

T. Tobiański – na jakim etapie przedstawia się sprawa z zaadoptowaniem magazynu dla Fabryki Sztuk? 

Pani Dyrektor odpowiedziała, Ŝe Pan Prezydent polecił Prezesowi TTBS, aby ten przygotował 

pomieszczenie na ul. Chopina 12 w celu przystosowania go na magazyn dla Fabryki Sztuk. Do 
zakończenia procesu adaptacji tego pomieszczenia na magazyn pozostaje jeszcze wymienić tam okna.  

T. Tobiański – jak kształtują się wynagrodzenia pracowników Fabryki Sztuk. Pani Dyrektor 

odpowiedziała, Ŝe pracownicy Fabryki Sztuk to osoby po studiach z wykształceniem wyŜszym. W tym 

roku Fabryka Sztuk ogłosiła 4 konkursy na stanowiska lecz gdy kandydaci dowiadują się jakie proponują 
im zarobki to wówczas rezygnują z objęcia stanowiska. Przewodniczący Komisji złoŜył wniosek o 

przekazanie członkom Komisji informacji o wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 

jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Tczew. 

 

Ad.4.  Informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2014 / 2015 (informacja z 
wyników egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu szóstoklasistów). 
 

Członkowie Komisji otrzymali powyŜszy materiał jako materiał sesyjny. Po zapoznaniu się z jego treścią 

nie wnieśli do niego Ŝadnych uwag i zaopiniowali pozytywnie. 
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Ad. 5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej 
 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami 

prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na 2016 rok.  

Członkowie Komisji zapoznali się z w/w uchwałą oraz zaopiniowali ją pozytywnie w głosowaniu: 10 – za 

/jednogłośnie/. Nieobecny: Cz. Roczyński. 

 

Ad. 6. Ocena przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2015”. 
 

Członkowie Komisji otrzymali powyŜszy materiał jako materiał sesyjny. Po zapoznaniu się z jego treścią 

nie wnieśli do niego Ŝadnych uwag i zaopiniowali pozytywnie. 
 

Ad. 7. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Pismo Fabryki Aktywności Młodych z dnia 08.09.2015 r.  
Członkowie Komisji zapoznali się z w/w pismem (kopia w załączeniu) i nie złoŜyli Ŝadnego wniosku do 
powyŜszego.  
 
Wniosek o przyznanie medalu Pro Domo Trsoviensi z dnia 28.09.2015 r.  
Członkowie Komisji zaopiniowali wniosek mieszkańców miasta Tczewa o nadanie medalu Pro Domo 
Trsoviensi dla inicjatywy społecznej Dawny Tczew – Wirtualne Muzeum Miasta w głosowaniu tajnym:  
3 – za, 5 – przeciw, 2 - wstrzymał się, Nieobecny: Cz. Roczyński. 
 

Wniosek J. Ziółkowskiego 

Członkowie Komisji złoŜyli wniosek o zakup strojów kociewskich dla zespołu „Frantówka” w Tczewie w 
głosowaniu: 10 - za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas posiedzenia: Cz. Roczyński. Zespół ten działa od 

kilku lat i zajmuje czołowe miejsce na przeglądach folklorystycznych. Koszt zakupu strojów wraz z 

butami wynosi ok 13.000 zł. 

 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 

 
          Przewodniczący 

                                                                                    Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

             Tomasz Tobiański 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokołowała: Natalia Gruhlke 

 


