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BRM.0012.1.4.2016 

 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2016 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Tczewie  
w dniu 24 sierpnia 2016 r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
przy ul. 30 Stycznia 1 w Tczewie. 
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Zenon Drewa - Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy:          

1. Józef Cichon  

2. Zenon Drewa  

3. Krzysztof Misiewicz 

4. Kazimierz Mokwa 

5. Gertruda Pierzynowska 

6. Zbigniew Urban  

 

Radni nieobecni na posiedzeniu Komisji według listy: 

1. Mieczysław Matysiak 

2. Marcin Szulc 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca 2016 r.  

2. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy. 

3. Informacja z przebiegu kontroli. 

4. Sprawy bieŜące. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował o wycofaniu z porządku obrad pkt.: „Analiza 

informacji z wykonania sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2016 r. w związku z 

informacją od Pani Skarbnik Heleny Kullas, Ŝe sprawozdanie finansowe zostanie 

przedstawione Komisji we wrześniu br. Następnie Przewodniczący odczytał powyŜszy 

porządek.  

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek w głosowaniu: 6 – za /jednogłośnie/. Nieobecny 

podczas posiedzenia: Mieczysław Matysiak, Marcin Szulc.  

 

Ad 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 15 czerwca 2016 roku 

Członkowie Komisji przyjęli niniejszy protokół w głosowaniu: 6 – za /jednogłośnie/. 
Nieobecny podczas posiedzenia: Mieczysław Matysiak, Marcin Szulc. 
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Ad 2. Wizytacja miejsc wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy 

Przewodniczący Zenon Drewa zachęcił radnych, aby podzielili się informacją na temat 

odbytych wizytacji w ramach Nieobozowej Akcji Lato 2016.  

Radny Józef Cichon poinformował, Ŝe wraz z radnymi: Rajmundem Dominikowskim, 

Tomaszem Klimczakiem i  BoŜeną Chylicką odwiedził obóz dla dzieci ze świetlic 

terapeutycznych w Borach Tucholskich w miejscowości Ocypel. Stwierdził, Ŝe organizacja i 

prowadzenie zajęć w ramach wypoczynku letniego dzieci jest realizowana bardzo dobrze.  

 

Radny Zbigniew Urban poinformował, Ŝe wraz z radnym Tomaszem Tobiańskim był           

w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie. Remont sali gimnastycznej trwa zgodnie z planem, 

a organizację wypoczynku letniego radny ocenia pozytywnie. 

 

Radny Kazimierz Mokwa poinformował, Ŝe odwiedził obóz dla członków Harcerskiej 

Orkiestry Dętej w miejscowości Olpuch. Dodał, Ŝe wraz z Rajmundem Dominikowskim złoŜą 

wniosek o zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z tego względu, iŜ w przyszłym 

roku orkiestra obchodzi 70-lecie działalności. Orkiestra uświetnia wiele uroczystości 

organizowanych w mieście, dlatego naleŜy im pomóc w tym zakresie.  

 

Radna Gertruda Pierzynowska poinformowała, Ŝe wraz z Michałem Bollinem była w Szkole 

Podstawowej Nr 8 w Tczewie. Radna pochwaliła szkołę za organizację wypoczynku dzieci: 

pomysł zorganizowania kuchni w szkole i bogaty program. Radna odwiedziła równieŜ 

świetlicę środowiskową na ul. Zamkowej w Tczewie prowadzoną przez Polski Komitet 

Pomocy Społecznej. Pochwaliła organizację zajęć w świetlicy oraz pomysł stworzenia 

malowidła w kształcie serca przy murze znajdującym się obok świetlicy, które zostanie 

oświetlone dzięki staraniom radnego Kazimierza Mokwy.  

 

Radny Krzysztof Misiewicz poinformował, Ŝe był w Szkole Podstawowej nr 5 w Tczewie. 

Półkolonie ocenia bardzo dobrze, nie ma problemu z wynagrodzeniami wychowawców 

półkolonii, ani z liczebnością grup, program zajęć był bardzo bogaty, a wychowawcy starają 

się zawsze być na dworze z dziećmi w czasie zajęć.   

 

Przewodniczący Zenon Drewa dodał, Ŝe odwiedził Szkołę Podstawową Nr 10 w Tczewie        

i stwierdził, iŜ dzięki dostatecznemu dofinansowaniu półkolonii moŜna zorganizować 

atrakcyjne zajęcia dla dzieci na dworze, a wszystko zaleŜy od dobrego pomysłu.  

Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe Wydział Edukacji pod koniec września lub 

października przygotuje informację zbiorczą z przebiegu Nieobozowej Akcji Lato w 2016.  

 

Ad 3. Informacja z przebiegu kontroli 

Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie 

Przewodniczący zespołu kontrolnego radny Krzysztof Misiewicz poinformował, Ŝe 

potrzebuje jeszcze parę dni na dokończenie protokołu pokontrolnego. Dodał, Ŝe tak jak 
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zostało ustalone wcześniej protokół pokontrolny zostanie odczytany na wrześniowej sesji 

Rady Miejskiej.  

Kontrola w StraŜy Miejskiej / Centrum Kultury i Sztuki 

Przewodniczący Komisji Zenon Drewa poinformował, Ŝe podpisał pisma do Prezydenta 

Miasta o rozpoczęciu kontroli w StraŜy Miejskiej oraz w Centrum Kultury i Sztuki. 

Przewodniczący zespołu kontrolnego radny Józef Cichon podpisał pismo zawierające pytania 

kontrolne do Centrum Kultury i Sztuki. Przewodniczący Komisji zasugerował, aby 

skontaktować się z CKiS i dookreślić termin udzielenia odpowiedzi na pytania oraz formę 

nadesłania tych odpowiedzi (elektronicznie i pisemnie). 

Ad 4.  Sprawy bieŜące 

Przewodniczący Komisji poinformował o moŜliwości zapisywania się na wyjazd 

integracyjny, który ma odbyć się 16 września 2016 r. w miejscowości Bukowiec. 

Posiedzenie Komisji zakończono ok. godz. 16:30. 

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

Józef Cichon   ………………………………… 

Zenon Drewa              ………………………………… 

Mieczysław Matysiak             ………………………………… 

Krzysztof Misiewicz             ………………………………… 

Kazimierz Mokwa  ………………………………… 

Gertruda Pierzynowska ………………………………… 

Marcin Szulc   ………………………………… 

Zbigniew Urban  ………………………………… 

 

Sporządziła: Natalia Gruhlke, BRM 

 

 

 


