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BRM.0012.4.5.2016 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2016 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 22 września 2016 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 w Gimnazjum nr 2 im. mjr Henryka 

Sucharskiego przy ul. Południowej 6 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. Krzysztof Bejgrowicz 

3. Marek Byczkowski 

4. Kazimierz Ickiewicz 

5. Mieczysław Matysiak  

6. Kazimierz Mokwa 

7. Bartosz Paprot 

8. Czesław Roczyński 

9. Tomasz Tobiański 

10. Józef Ziółkowski 

11. Danuta Żywicka 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 18 sierpnia 2016 r.  

3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2016 r.  

4. Propozycje do budżetu miasta na rok 2017 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 

5. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016. 

6. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie gości i stwierdzenie quorum komisji 

Przewodnicząc Komisji otworzył posiedzenie, powitał gospodarza posiedzenia Dyrektora 

Gimnazjum nr 2 w Tczewie Pana Piotra Kaczmarka, wszystkich członków komisji oraz 

przybyłych gości. 

Następnie Komisja przyjęła porządek posiedzenia w głosowaniu: 11 – za /jednogłośnie/.  
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Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 18 sierpnia 2016 r.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół został przesłany drogą elektroniczną i do 

dnia dzisiejszego nikt nie wniósł do niego żadnych uwag. 

Członkowie komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 18 sierpnia 2016 r.  w głosowaniu: 

11 – za /jednogłośnie/.  

Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Tczewie Panu 

Piotrowi Kaczmarkowi.  

Pan Piotr Kaczmarek Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Tczewie powitał radnych oraz 

podziękował im za wsparcie i wygospodarowanie całości środków na remont i modernizacje 

oświetlenia i nagłośnienia w szkole. Dyrektor omówił strukturę szkoły oraz problemy z jakimi 

się zmagają. Wyraził dodatkową prośbę o wygospodarowanie środków z budżetu miasta na 

wymalowanie całej szkoły (sal lekcyjnych, korytarzy itp.). Na koniec oprowadził członków 

komisji po budynku gimnazjum.  

Po wznowieniu posiedzenia Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję i zachęcił do 

zadawania pytań Dyrektorowi szkoły.  

Radny Józef Ziółkowski zapytał czy Dyrektor przygotował analizę kosztów remontu budynku 

szkoły. Dyrektor odpowiedział, że w uzgodnieniu z Kierownikiem ds. gospodarczych 

ustalono, że wymalowanie i wycekolowanie sal w budynku wyniesie ok. 90 tys. zł.  

Radny Józef Ziółkowski zapytał ile pracowników szkoły przejdzie do Centrum Usług 

Wspólnych. Dyrektor odpowiedział, że do CUW przejdzie główna księgowa, a osoba która 

zajmuje się kadrami i płacami przejdzie na stanowisko kierownika ds. gospodarczych.  

Radny Mieczysław Matysiak zapytał jaki jest stan instalacji w szkole. Dyrektor odpowiedział, 

że w chwili obecnej cała instalacja (sieć komputerowa, oświetlenie, radiowęzeł) jest 

wymieniana.  

Radny Kazimierz Mokwa zapytał o planowane remonty na przyszły rok. Dyrektor 

odpowiedział, że potrzebne będą środki na odnowienie i naprawę boisk, malowanie budynku, 

naprawę płotu i wejścia do szkoły.  

Przewodniczący Komisji poruszył temat klas sportowych oraz miejsca prowadzenia zajęć              

z wychowania fizycznego w szkole. Dyrektor poinformował, że obecnie dzielą się ze Szkołą 

Podstawową Nr 2 boiskiem „Pilawa”. Ponadto złożyli zapytanie do Szkoły Podstawowej Nr 2 

czy w zamian za „Pilawę” mogą im udostępnić „Orlik”. Nadmienił, że w przyszłości 

chcieliby, aby udostępniono im boisko boczne przy ul. Elżbiety w Tczewie.  

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi za przybycie.  
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Ad 3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                

I półrocze 2016 r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że materiał „Informacja z przebiegu wykonania 

planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.” został rozesłany radnym drogą 

elektroniczną, a jeden egzemplarz został wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. 

Następnie zapytał czy są jakieś pytania do w/w materiału.  

Wobec braku uwag Przewodniczący poinformował, że Komisja zapoznała się z „Informacją   

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.” 

Ad 4. Propozycje do budżetu miasta na rok 2017 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w temacie propozycji do budżetu miasta na rok 

2017 w zakresie oświaty, kultury i sportu.  

W wyniku rozmów Komisja przedstawiła następujące wnioski do budżetu na 2017 rok:  

1. Wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 90.000 zł 

na pomalowanie sal lekcyjnych oraz korytarzy w Gimnazjum nr 2 w Tczewie                    

w głosowaniu: 

11 – za /jednogłośnie/. 

 

2. Wniosek (wniesiony z inicjatywy radnych: J. Bartoszewskiego, Cz. Roczyńskiego                   

i T. Tobiańskiego) o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na 2017 r. na 

dokumentację boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2               

w Tczewie w głosowaniu: 

11 – za /jednogłośnie/. 

 

3. Wniosek (wniesiony z inicjatywy radnego K. Ickiewicza) o zabezpieczenie środków w 

budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 20 000 zł na zakup umundurowania dla żołnierzy 

wojsk gen. Hallera w głosowaniu: 

11 – za /jednogłośnie/. 

 

4. Wniosek (wniesiony z inicjatywy radnego K. Mokwy) o zabezpieczenie środków w 

budżecie miasta na 2017 r. na budowę świetlicy wraz z biblioteką na osiedlu Witosa w 

głosowaniu: 

11 – za /jednogłośnie/. 

 

5. Wniosek (wniesiony z inicjatywy radnego T. Tobiańskiego) o zabezpieczenie środków w 

budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 35.000 zł na zakup zeskoku do skoków wzwyż 

przy Szkole Podstawowej nr 11 w Tczewie w głosowaniu: 

11 – za /jednogłośnie/. 
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6. Wniosek (z inicjatywy radnego T. Tobiańskiego) o zabezpieczenie środków w budżecie 

miasta na 2017 r. w wysokości 10 000 zł na dostosowanie salki do ćwiczeń w Przedszkolu 

nr 8 w Tczewie przez wymalowanie, wycekolowanie i wymianę drzwi w głosowaniu: 

10 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński. 

 

Ad. 5 Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016 

Przewodniczący Komisji poinformował, że materiał dotyczący informacji z działalności 

Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016 został dostarczony członkom 

Komisji w formie papierowej.  

Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos opiekunowi Młodzieżowej Rady Miasta 

radnemu Krzysztofowi Bejgrowiczowi. Radny Krzysztof Bejgrowicz poinformował, że 

współpraca z MRM przebiega dobrze, a w przyszłym roku MRM obchodzi 20-lecie 

działalności.  

Wobec braku dodatkowych pytań Przewodniczący poinformował, że Komisja zapoznała się z 

„Informacją z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2015/2016”.  

Ad. 6 Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął projekt uchwały w sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy 

Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu do zaopiniowania przez Komisję.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz zachęcił do zadawania zapytał do w/w projektu 

uchwały.  

 

Radny Jarosław Bartoszewski poruszył temat systemu informacji oświatowej? Naczelnik 

Wydziału Edukacji Sylwia Olek poinformowała, że system informacji oświatowej będzie 

znajdował się w danej szkole, a za system ten odpowiada dyrektor placówki.  

 

Następnie Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Tczewie Pani Barbara 

Szczepańska poinformowała, że zgodnie z art. 19 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych Urząd Miasta powinien zwrócić się z prośbą do związków o zaopiniowanie 

statutu i projektu uchwały w sprawie CUW lecz żaden ze związków projektu nie otrzymał, a 

prawnicy Urzędu Miasta uważają, że nie muszą o taką opinię prosić związki zawodowe. 

Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Sylwia Olek potwierdziła, iż prawnicy Urzędu Miasta 

stwierdzili, że opinia związków w tym temacie nie jest wymagana. Dodała, że na prośbę 

Prezydenta prawnicy Urzędu przygotują swoje stanowisko na piśmie (odpowiedź na pytanie 

czy gmina jest zobowiązana o zasięgnięcie opinii związków zawodowych).  

 

Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Pani Alicja 

Olszewska zapytała czy zatrudnienie pracowników, którzy przejdą do CUW będzie 

bezterminowe, czy Urząd planuje zrestrukturyzować to w najbliższym czasie? Naczelnik 

Wydziału Edukacji Sylwia Olek odpowiedziała, że z jej wiedzy wynika, że są osoby, które 

nabywają w poszczególnym czasie prawa emerytalne i jeśli ktoś z tych osób skorzysta z tych 

praw to, to nie oznacza, że w ich miejsce nastąpi re-zatrudnienie. Dodała, że warunki płacy 
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pracowników przechodzących do CUW nie zmienią się, natomiast warunki pracy ulegną 

zmianie, jednak o tym fakcie każdy z pracowników został poinformowany. Ponadto 

pracownicy przychylili się do zaproponowanych im warunków (oprócz jednej głównej 

księgowej, która nie przyjęła zaproponowanych jej warunków).  

 

Radny Mieczysław Matysiak zapytał ile będzie etatów w CUW? Naczelnik WE Sylwia Olek 

odpowiedziała, że będzie to ok. 17 etatów na wejściu (6 księgowych, 4 pracowników 

płacowych, 2 kadrowe, 1 pracownik zamówień publicznych, 2 pracowników ds. vat, główna 

księgowa, dyrektor).  

 

Radny Jarosław Bartoszewski zapytał jakie stanowiska zostaną w szkołach po przejściu 

pracowników szkół do CUW. Naczelnik WE Sylwia Olek odpowiedziała, że na pewno 

zostanie stanowisko sekretarki i osoba do obsługi administracyjno-gospodarczej.  

Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu pytań Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum 

Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew” oraz nadania jej statutu w głosowaniu:  

11- za /jednogłośnie/. 

 

Ad.7 Sprawy różne, komunikaty, wnioski 

Radni rozmawiali na temat przyznawania nagród dyrektorom instytucji kultury. Radny 

Jarosław Bartoszewski zapytał czy przyznawanie nagród dyrektorom instytucji kultury 

uzależnione jest od uzyskanego wyniku finansowego jednostki. 

Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnik WE Sylwię Olek o przygotowanie odpowiedzi 

na powyższe pytanie na najbliższą komisję, na co Pani Sylwia Olek odpowiedziała 

twierdząco.  

Następnie Przewodniczący Komisji przypomniał, że w 2015 roku Komisja złożyła wniosek                  

o zabezpieczenie 10 tys. zł. na nagrody w dziedzinie kultury, wobec powyższego zapytał czy 

co roku Komisja ma zwracać się o zabezpieczenie środków na ten cel. Naczelnik WE Sylwia 

Olek odpowiedziała, że w 2015 roku zarezerwowali 5 tys. zł (z czego wydali 2 tys. zł), a w 

2016 r. zarezerwowali 5 tys. zł. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenie i protokół zakończono ok. godz. 15:20. 

 

         Przewodniczący 

                                                                             Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

            Tomasz Tobiański 

 

Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM 

 


