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BRM.0012.4.5.2016 

 

PROTOKÓŁ NR 8/2016 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 
w dniu 18 sierpnia 2016 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  

przy ul. 30-go Stycznia 1 w Tczewie.   
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Tomasz Tobiański - Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 
     
Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy: 

1. Jarosław Bartoszewski 

2. Marek Byczkowski 

3. Kazimierz Ickiewicz 

4. Mieczysław Matysiak  

5. Kazimierz Mokwa 

6. Bartosz Paprot 

7. Czesław Roczyński 

8. Tomasz Tobiański 

9. Józef Ziółkowski 

10. Danuta śywicka 

 

Radni nieobecni podczas posiedzenia: 
1. Krzysztof Bejgrowicz 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 16 czerwca 2016 r.  

3. Informacja dotycząca powstania Centrum Usług Wspólnych.  

4. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. Następnie poinformował, Ŝe pkt 3 

porządku zostanie przeniesiony na godz. 15:00 w związku z zaplanowanym spotkaniem 

informacyjnym w sprawie CUW zorganizowanym dla radnych.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie porządek posiedzenia w głosowaniu: 9 – za /jednogłośnie/.  

Nieobecny podczas głosowania: Jarosław Bartoszewski. Nieobecny podczas posiedzenia: 

Krzysztof Bejgrowicz. 
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Ad 1. Przywitanie gości i stwierdzenie quorum komisji 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał wszystkich członków komisji oraz 

przybyłych gości. 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 16 czerwca 2016 r.  

Członkowie komisji przyjęli protokół z posiedzenia komisji w dniu 16 czerwca 2016 r.          

w głosowaniu: 9 – za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas głosowania: Jarosław Bartoszewski. 

Nieobecny podczas posiedzenia: Krzysztof Bejgrowicz. 

Ad 4. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej 

Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe w miesiącu sierpniu 2016 r. nie zgłoszono 

projektów uchwał do zaopiniowania przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  

Ad 5. Sprawy róŜne, komunikaty, wnioski 

Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2016-2017 

Przewodniczący Komisji poruszył temat zbliŜającego się rozpoczęcia roku szkolnego 2016-

2017, po czym oddał głos Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Sylwii Olek w tym samym 

temacie.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Sylwia Olek poinformowała, Ŝe na dzień dzisiejszy  

zaplanowane remonty w szkołach zostały wykonane, półkolonie trwają, a dnia 25 sierpnia 

odbędzie się spotkanie z Kuratorium Oświaty w sprawie przygotowania do nowego roku 

szkolnego. Dodała, iŜ jeśli chodzi o koncepcję co do przyszłej reformy oświaty, to na dzień 

dzisiejszy nie otrzymali Ŝadnych wytycznych w dokumentach, a jedyne co słyszała to, to Ŝe w 

granicach połowy września br. ma pojawić się projekt zmiany ustawy o systemie oświaty.  

Następnie radni rozpoczęli dyskusję na temat problemów związanych z rządową reformą 

oświaty. Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący przeszedł do omawiania wniosków, które 

wpłynęły do Komisji.  

 

Pismo Zarządu Klubu Sportowego Pogoń Tczew z dnia 21 lipca 2016 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe Prezydent Miasta przekazał Komisji do 

zaopiniowania wniosek Zarządu Klubu Sportowego Pogoń Tczew z dnia 21 lipca 2016 r. 

dotyczący wyraŜenia zgody na korzystanie z budynku przy ul. ElŜbiety 21a jako oficjalnej 

siedziby Klubu.  

Komisja rozpatrzyła ww. wniosek i przychyliła się do prośby Klubu wyraŜając zgodę na 

korzystanie z budynku i obiektu sportowego przy ul. ElŜbiety 21a przez określony czas np. na 

sezon 2016-2017 w głosowaniu: 10 - za /jednogłośnie/. Nieobecny podczas posiedzenia: 

Krzysztof Bejgrowicz. 

 

Następnie Członkowie Komisji rozpoczęli dyskusję na temat przyznawania i rozliczania 

dotacji dla klubów sportowych.  
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Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta pismo nr WE.0003.7.2016 z dnia 29 lipca 2016 r.  

Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe kaŜdy z członków Komisji otrzymał odpowiedź 

Z-cy Prezydenta Miasta na wniosek komisji dotyczący uzupełnienia materiału: „ZałoŜenia do 

Nieobozowej Akcji Lato 2016” o ofertę letnią Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie. 

Pismo Zarządu Powiatu Tczewskiego nr SP.0232.7.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. 

Komisja przełoŜyła rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu Tczewskiego nr SP.0232.7.2016            

z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup aparatu USG oraz 

zestawu do neuronawigacji na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. z siedzibą w Tczewie do 

następnego posiedzenia, które odbędzie się we wrześniu br.   

 
Sprawy róŜne 

Przewodniczący oddał głos przybyłej na komisję reprezentantce Związku Nauczycielstwa 

Polskiego Pani Marii Madej. Pani Maria Madej z ZNP wyraziła zainteresowanie tematem 

dotyczącym Centrum Usług Wspólnych. Przewodniczący poinformował, Ŝe ten punkt został 

przeniesiony na godz. 15:00 i zaprosił do wysłuchania informacji w tym temacie.  

 

Skarbnik Miasta Pani Hellena Kullas poinformowała, Ŝe takie spotkanie zostało 

zaplanowane i odbędzie się dzisiaj o godz. 15:00 w celu przedstawienia analizy 

funkcjonowania placówek oświatowych pod kątem tworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

Dodała, Ŝe kierownictwo podjęło juŜ decyzję, iŜ takie Centrum Usług Wspólnych będzie 

funkcjonowało od 1 stycznia 2017 r. Nadmieniła, Ŝe wszyscy pracownicy szkół znajdą 

zatrudnienie i nikt nie zostanie zwolniony, nie ma zagroŜenia, Ŝe komuś zostanie zmniejszone 

wynagrodzenie. Obecnie kierownictwo jest po rozmowach z dyrektorami i pracownikami 

administracyjno-księgowymi placówek oświatowych, po których zostały rozwiane wszelkie 

wątpliwości co do powstania CUW. Do struktur CUW powołano zespół 5 osobowy:               

3 księgowe i 2 osoby na stanowisku płacowo-kadrowym, które będą łącznikiem między 

urzędem a CUW. Wstępnie został juŜ przygotowany projekt uchwały wraz ze statutem CUW. 

W dniu 29 sierpnia br. odbędą się warsztaty praktyczne na temat funkcjonowania CUW dla 

dyrektorów i pracowników płacowo-kadrowych. Siedziba CUW będzie mieściła się przy     

ul. Kołłątaja 9 w Tczewie.  

 

Radny Kazimierz Ickiewicz podkreślił, iŜ kaŜda szkoła będzie posiadała swój plan finansowy, 

który będzie realizowała, a CUW będzie powołany do obsługi finansowej jednostek 

oświatowych.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek uzupełniła wypowiedzi swoich poprzedników,    

iŜ analiza CUW została przeprowadzona obiektywnie przez firmę z zewnątrz. Większość 

sąsiednich gmin nastawia się na oszczędności, dlatego tworzone są CUW, co więcej z analizy 

firmy wynika, Ŝe utworzenie CUW moŜe przynieść oszczędności. Przy czym podkreśliła,     

Ŝe głównym powodem, dla którego Miasto Tczew zdecydowało się na utworzenie CUW była 

chęć podniesienia jakości funkcjonowania placówek oświatowych. 



4 

 

 

Po wysłuchaniu przedmówców Przedstawicielka ZNP zapytała jak będą kształtowały się 

płace pracowników przeniesionych do CUW? 

 

Skarbnik Miasta Pani Hellena Kullas odpowiedziała, Ŝe wszyscy pracownicy przechodzą do 

CUW z tymi samymi wynagrodzeniami, dodała Ŝe jak zostanie wyłoniony dyrektor placówki, 

to do niego będzie naleŜało ujednolicenie wynagrodzeń.  

 

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził 3 minutową przerwę. 

 
Ad 3. Informacja dotycząca powstania Centrum Usług Wspólnych 

Przewodniczący Komisji wznowił obrady Komisji w temacie Centrum Usług Wspólnych.  

Następnie głos zabrał Prezes firmy odpowiedzialnej za przygotowanie analizy 

funkcjonowania placówek oświatowych pod kątem tworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

NajwaŜniejsze z poruszonych przez niego kwestii zostały wymienione poniŜej:  

Informacja na temat Centrum Usług Wspólnych:  

a) przykłady powstania CUW w innych krajach;  

b) CUW – świadczy usługi dla innych jednostek – nie jest to jednostka, która decyduje za 

dyrektorów poszczególnych szkół; 

c) odpowiedzialność spoczywa na dyrektorze placówki oświatowej, CUW nie odbiera prawa 

decyzyjności dyrektorom szkół np. CUW obsługuje remonty placówki, ale o tym jaki remont 

zostanie wykonany decyduje dyrektor szkoły, natomiast za poprawność przeprowadzenia 

zamówienia publicznego będzie odpowiadał dyrektor CUW; 

d) CUW moŜe obsługiwać jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe, szpitale ale nie spółki;   

e) zalety tworzenia CUW:  

1) zwiększa się elastyczność i kompetencja kadry obsługującej jednostki oświatowe, 

2) podnoszą się standardy działalności,  

3) podnosi się bezpieczeństwo obrotu gospodarczego – w przypadku błędu/przestępstwa 

popełnionego przez pracownika łatwiej jest to wyłapać, gdy kaŜdy pracownik ma swojego 

zastępcę, 

4) podnoszą się metody/system zarządzania – łatwiej jest wprowadzać nowe przepisy gdy jest 

jeden system zarządzania dla wszystkich jednostek; 

f) CUW moŜna powierzyć: księgowość, kadry, zakupy, informatykę; 

g) wady tworzenia CUW: 

1) brak akceptacji dla zmian, problem emocjonalnego nastawienia pracowników, 

2) wyłoŜenie funduszy na szkolenia dyrektorów i księgowych. 
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Radny Jarosław Bartoszewski zapytał, czy księgowa będzie przypisana do danej szkoły i co 

ze zmianami planu finansowego. Przedstawiciel firmy odpowiedział, Ŝe odradzałby takie 

rozwiązanie, Ŝeby jedna księgowa była przypisana do danej szkoły, natomiast decyzyjność co 

do zmian planu finansowego będzie miał dyrektor placówki oświatowej, a nie dyrektor CUW. 

Radny Józef Ziółkowski zapytał, co będzie się działo z oszczędnościami w szkołach? 

Skarbnik Miasta Pani Helena Kullas odpowiedziała, Ŝe procedura pozostaje ta sama, jeśli 

dyrektor szkoły będzie miał oszczędności po wykonaniu planu finansowego, to moŜe się 

zwrócić do Prezydenta Miasta o ich zagospodarowanie.  

Przewodniczący Rady Mirosław Augustyn wyraził pogląd, Ŝe CUW nie jest tworzony po to, 

by szukać oszczędności, ale po to by usprawnić prace jednostek oświatowych.  

Po wyczerpaniu dyskusji posiedzenie i protokół zakończono ok. godz. 15:50. 

 

         Przewodniczący 

                                                                             Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

            Tomasz Tobiański 
 

Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM 

 


