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BRM.0012.4.4.11.2015 
 

P R O T O K Ó Ł  NR 11/2015 
z posiedzenia Komisji  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 listopada 2015 r.  
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Tczewie przy ul. Jagiełły 8, 83-110 Tczew. Posiedzeniu przewodniczył 
radny Tomasz Tobiański – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej. 
     
Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy: 

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 22 października 2015 r.  
3. Dyskusja na temat aktualnej wersji projektu budŜetu miasta na 2016 r. 
4. Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r.  
5. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach 

oświatowych  
w 2015 r.  

6. Działalność organizacji pozarządowych w zakresie kultury i kultury fizycznej. 
7. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
8. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Przewodniczący KEKiKF zaproponował, aby zdjąć z porządku obrad pkt 6 w związku z 

nieobecnością organizacji pozarządowych na komisji. Członkowie Komisji zaopiniowali 

pozytywnie powyŜszy wniosek w głosowaniu: 10 - za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas 

posiedzenia: Cz. Roczyński.  
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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. Helena Kullas – Skarbnik Miasta  

3. Sylwia Olek – Naczelnik Wydziału Edukacji 

4. Barbara Szczepańska – prezes oddz. ZNP w Tczewie 

5. Dziennikarz „Gazety Tczewskiej” 

 

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:  10 -   za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas posiedzenia: Cz. Roczyński. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos Dyrektorowi Gimnazjum Nr 3, który przywitał 

serdecznie wszystkich członków komisji oraz gości, po czym oprowadził wszystkich 

zebranych po budynku szkoły. 

Dyrektor zasygnalizował członkom komisji następujące problemy: 

a) brak windy ułatwiającej przemieszczanie się dzieci poruszających się na wózkach 

inwalidzkich między piętrami, 

b) cieknący dach budynku szkoły. 

 

Ad.3. Dyskusja na temat aktualnej wersji projektu budŜetu miasta na 2016 r. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusje na temat budŜetu miasta na 2016 r.  

Radny J. Ziółkowski – zwrócił się z pytaniem do Skarbnik Miasta – jakie zagroŜenia dla 

budŜetu miasta widzi Pani w kontekście zapowiadanych zmian rządowych m. in. 

zmniejszenie podatku od osób fizycznych czy dofinansowanie rodziny w wysokości 500 zł na 

dziecko? 

H. Kullas – trudno mówić o kwotach, poniewaŜ informacje te, oparte są na szacunkach. Na 

dzień dzisiejszy nie mamy podstaw do wprowadzania zmian proponowanych przez rząd, a 

budŜet miasta na 2016 rok został zaplanowany w sposób zbilansowany (dochody i wydatki 

znajdują się na podobnym poziomie, zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne). 

Dziennikarz „Gazety Tczewskiej” – czy szkoły zgłaszają brak urządzeń do gotowania na 

parze, gdyŜ otrzymał informację od dyrektorów placówek szkolnych o braku w/w urządzeń? 

H. Kullas – odpowiedziała, Ŝe szkoły zgłaszają takie zapotrzebowanie, a zadania te będą 

zrealizowane jako zakupy inwestycyjne, gdy budŜet na to pozwoli. 
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Przewodniczący T. Tobiański – odczytał wniosek z posiedzenia komisji  z dnia 22 

października 2015 r. o przekazanie członkom komisji informacji o wysokości wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Tczew. 

Przewodniczący zwrócił się do członków komisji o doprecyzowanie wniosku. 

Radny J. Ziółkowski – wniósł o porównanie wynagrodzeń pracowników Fabryki Sztuk z 

wynagrodzeniami pracowników pozostałych jednostek organizacyjnych gminy miejskiej 

Tczew.  

Członkowie komisji rozpoczęli dyskusję na temat tego, czy wystąpić o informację na temat 

wysokości wynagrodzeń wszystkich jednostek, czy porównać wysokość wynagrodzeń 

pracowników Fabryki Sztuk z pozostałymi jednostkami, bądź wybrać tylko niektóre jednostki 

do porównania np. jednostki kulturalne. Członkowie komisji nie doszli do porozumienia co 

do jednostek, które powinny zostać porównane do Fabryki Sztuk. Skarbnik Miasta 

stwierdziła, iŜ trudno będzie porównać wynagrodzenia poszczególnych grup pracowników z 

uwagi na róŜnorodność zadań i inną specyfikę kaŜdej jednostki organizacyjnej. Następnie 

Skarbnik Miasta poinformowała o decyzji kierownictwa gminy miejskiej Tczew dotyczącej 

zwiększenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Fabryki Sztuk w 2016 r. 

Członkowie komisji zgodnie stwierdzili, Ŝe wycofują wniosek dot. wynagrodzeń z 22 

października 2015 r.  

 
Ad. 4. Propozycje do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r. 
 

Członkowie komisji nie wnieśli propozycji do planu pracy Rady Miejskiej na 2016 r.  

 

Ad. 5. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach 
oświatowych w 2015 r. 
 

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

wnieśli do niego Ŝadnych uwag i zaopiniowali pozytywnie. 
 

Ad. 6. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
W miesiącu listopadzie 2015 r. nie przewidziano Ŝadnych materiałów do zaopiniowania przez 

Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej . 

 

Ad. 7. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 
 

Przewodniczący T. Tobiański – poruszył temat budowy sali gimnastycznej i bieŜni 

lekkoatletycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Tczewie. 

Z-ca Prezydenta A. Urban – stwierdził, Ŝe w/w temat zna, choć na tę chwilę jest on 

niemoŜliwy do zrealizowania z uwagi na koszty oraz pierwszeństwo przeprowadzenia takich 

inwestycji jak termomodernizacja w szkołach. 

Przewodniczący T. Tobiański – zapytał, czy szkoły składały kalkulacje finansowe do projektu 

budŜetu miasta na 2016 r.? 
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S. Olek – odpowiedziała, Ŝe szkoły przedstawiły rzeczowe i realne kalkulacje finansowe do 

projektu budŜetu miasta, ale te kwoty i tak są większe niŜ będzie moŜna zabezpieczyć.  

K. Ickiewicz – przypomniał, iŜ trwają prace nad regulaminem przyznawania nagród i 

wyróŜnień Prezydenta Miasta Tczewa w dziedzinie kultury, zwrócił uwagę na to, by po 

przygotowaniu projektu uchwały dostarczyć go do Biura Rady Miejskiej, aby moŜna było 

podjąć uchwałę jeszcze w tym roku.  

M. Matysiak – wyraził prośbę, aby posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 14:00.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

 
 

          Przewodniczący 

                                                                                              Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

             Tomasz Tobiański 

 

 
Protokołowała: Natalia Gruhlke 

 


