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BRM.0012.4.5.2016 

 

PROTOKÓŁ NR 10/2016 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 20 października 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. Krzysztof Bejgrowicz 

3. Marek Byczkowski 

4. Kazimierz Ickiewicz 

5. Mieczysław Matysiak  

6. Bartosz Paprot 

7. Czesław Roczyński 

8. Tomasz Tobiański 

9. Józef Ziółkowski 

10. Danuta Żywicka 

 

Radny nieobecny podczas posiedzenia według listy: 

1. Kazimierz Mokwa 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie gości i stwierdzenie quorum komisji. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 września 2016 r.  

3. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach oświatowych    

w 2015 r.  

4. Informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

(informacja z wyników egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu szóstoklasistów). 

5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. Ocena przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2016”. 

7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie gości i stwierdzenie quorum komisji 

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał wszystkich gości, przedstawiciela prasy oraz 

członków Komisji. 
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Następnie Komisja przyjęła porządek posiedzenia w głosowaniu: 10 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: Kazimierz Mokwa. 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 22 września 2016 rok 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół został przesłany drogą elektroniczną. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu      

z 22 września 2016 r.: 

10 – za /jednogłośnie/.  

Nieobecny podczas posiedzenia: Kazimierz Mokwa. 

 

Ad 3. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach 

oświatowych w 2015 rok 

Przewodniczący poinformował, że informacja  z przeprowadzonych remontów i modernizacji 

w placówkach oświatowych w 2015 r. została przesłana drogą elektroniczną. Zapytał czy ktoś 

chciałby zająć stanowisko w ww. temacie, po czym dodał, że informacja ta dotyczy środków 

finansowych wydanych na dokumentację związaną z modernizacją budynków szkolnych.  

Komisja zapoznała się z ww. materiałem i nie wniosła uwag do powyższego.  

Ad 4. Informacja z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 

(informacja z wyników egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu szóstoklasistów) 

Przewodniczący poinformował, że informacja z działalności placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2015/2016 została dostarczona radnym na płytach cd.  

Komisja zapoznała się z ww. materiałem i nie wniosła uwag do powyższego. 

Ad 5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej 

Przewodniczący oddał głos Skarbnik Miasta Pani Helenie Kullas w celu przybliżenia treści 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2016 rok. 

Skarbnik Miasta Pani Helena Kullas omówiła najważniejsze zmiany do projektu budżetu 

związane m.in. z : 

a) zwiększeniem wydatków dla przedszkoli i szkół niepublicznych, szkół podstawowych         

i gimnazjów publicznych, 

b) zwiększeniem wydatków na wykonanie mebli i zakupu niezbędnego wyposażenia do 

nowej siedziby Centrum Usług Wspólnych w Tczewie (w tym zakupu 4 komputerów), 

c) zwiększeniem wydatków ZUK na zakup ciągnika komunalnego z osprzętem i zakup 

kontenera na potrzeby socjalne pracowników socjalnych. 

 

Skarbnik Miasta Helena Kullas podsumowała, że mamy dochody nieplanowane (z rozliczeń z 

lat ubiegłych, trochę z rozliczenia Vat’u) co spowodowało, że nie trzeba zwiększać 

zadłużenia, wszystko pokryjemy w ramach zwiększonych dochodów a to znaczy, że korekta 

wychodzi na zero a planowana nadwyżka pozostaje w wysokości 5 mln zł. Kwota ta, okazała 
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się nieostateczna, ponieważ wpłynęły wnioski przedszkoli i szkół niepublicznych dotyczące 

zwiększenia liczby dzieci tzw.  „e-learningowych”, a to spowodowało, że musimy dołożyć do 

przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych. 

Radna Danuta Żywicka zapytała czy od nowego roku zostaną zakupione nowe drukarki dla 

urzędu. 

Skarbnik Miasta Hellena Kullas odpowiedziała, że od nowego roku będą wynajmować 

drukarki od firmy (czynsz będzie zawierał opłatę za tonery i eksploatację urządzenia). 

 

Radny Krzysztof Bejgrowicz zapytał jaka jest różnica w kosztach dziecka „e-learningowego”   

i stacjonarnego.  

Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że subwencja oświatowa wynosi 

0,6 standardu oświatowego, tzn. że 60% wysokości dotacji dla dziecka stacjonarnego to 

wysokość dotacji dla dziecka e-learningowego. Dodała, że najwięcej takich dzieci jest           

w szkołach niepublicznych i w przedszkolach, bo tam są też dzieci, które realizują 

wychowanie przedszkolne poza szkołą od 3 roku życia, ale na dzieci w przedszkolu nie ma 

subwencji tylko dotacja.  

 

Następnie członkowie Komisji rozmawiali na temat zmieniających się przepisów                      

w udzielaniu dotacji oświatowych oraz weryfikacji procedury przeprowadzania egzaminów 

dla dzieci uczących się w systemie „e-learningowym”.  

 

Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący zakończył dyskusję i przystąpił do omawiania 

kolejnego projektu uchwały.  

 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu  

Przewodniczący zapytał czy do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu są jakieś 

pytania. Wobec braku uwag Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie:  

0 – za 

 4 - przeciw (M. Matysiak, B. Paprot, M. Byczkowski, K. Bejgrowicz) 

6 - wstrzymało się (T. Tobiański, Cz. Roczyński, D. Żywicka, J. Ziółkowski,                    

K. Ickiewicz, J. Bartoszewski) 

Nieobecny podczas posiedzenia: K. Mokwa 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew                   

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Przewodniczący zapytał czy do projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu 

współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego są jakieś pytania. Dodał, że do projektu uchwały została dołączona opinia 

Tczewskiej Rady Pożytku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie: 

10 - za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas posiedzenia: K. Mokwa 
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Ad 6. Ocena przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2016”. 

Przewodniczący poinformował, że ocena przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2016” została 

dostarczona radnym w formie papierowej, po czym otworzył dyskusje w tym temacie.  

Komisja zapoznała się z ww. materiałem i nie wniosła uwag do powyższego. 

Ad 7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

Przewodniczący poinformował, że do komisji wpłynęły wnioski o nadanie medalu „PRO 

DOMO TRSOVIENSI” i zapytał czy ktoś ma jakieś pytania do powyższego? 

 

Radny Kazimierz Ickiewicz jako Przewodniczący Kapituły stwierdził, że wszystkie wnioski, 

które wpłynęły są godnymi rozważenia. Nie powinno być negatywnych odczuć, co do 

nominowanych osób, gdyż nie są one związane z żadną opcją polityczną i dlatego uważa, że 

wynik głosowania powinien być pozytywny, ale każdy sam określi czy jest za czy przeciw.  

 

Radny Józef Ziółkowski wyraził swoje zdanie, że wnioski o medal powinna przyznawać sama 

Rada albo sama Kapituła. Następnie radni rozpoczęli dyskusję w tym temacie.  

 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski o nadanie medalu 

„PRO DOMO TRSOVIENSI”: 

a) wniosek o przyznanie medalu dla pani Eleonory Lewandowskiej złożony przez 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej: 

10 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: K. Mokwa. 

 

b) wniosek o przyznanie medalu „Pro Domo Trsoviensi” dla pana Zygfryda Libana złożony 

przez Stowarzyszenie Biegający Tczew: 

10 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: K. Mokwa. 

 

c) wnioski o przyznanie medalu „Pro Domo Trsoviensi” dla pana Ryszarda Lidzbarskiego 

złożone przez Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz przez 

Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie: 

10 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas posiedzenia: K. Mokwa. 

 

Wnioski dotyczące nazewnictwa dla rond  

Przewodniczący poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły wnioski dotyczące nadaniu 

nazw rondom powstającym na terenie Tczewa tj. u zbiegu ulic Gdańskiej i 1 Maja oraz przy 

ul. Jedności Narodu. 

Radny Józef Ziółkowski zapytał na jakim etapie realizacji jest budowa rond w mieście? Radni 

stwierdzili, że budowa rond zbliża się już ku ukończeniu.  
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Następnie Przewodniczący zaproponował, aby przesunąć rozpatrzenie wniosków o nadanie 

nazwy dla budującego się ronda u zbiegu ulic Gdańskiej i 1 Maja w Tczewie oraz ronda przy 

ul. Jedności Narodu w Tczewie do czasu zakończenia inwestycji  

8 – za /jednogłośnie/. 

2 - wstrz.  (J. Ziółkowski, K. Ickiewicz). 

Nieobecny podczas posiedzenia: K. Mokwa. 

 

Pismo Platformy Obywatelskiej z dnia 29.09.2016 r. 

Przewodniczący odczytał pismo Platformy Obywatelskiej z dnia 29.09.2016 r. dotyczące 

prośby skierowanej do władz samorządowych o podjęcie się roli współgospodarza                          

i organizatora rocznic podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ 

„Solidarność”. 

 

Sprawy różne 

Następnie Przewodniczący poruszył temat z poprzedniego posiedzenia Komisji dotyczący 

przyznawania nagród dyrektorom instytucji kultury i poprosił Sylwię Olek Naczelnik 

Wydziału Edukacji o informacje w tym temacie.  

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek poinformowała, że zgodnie z wymogiem 

przepisów wyższego rzędu zmieniły się zapisy zarządzenia Prezydenta w sprawie 

przyznawania nagród dyrektorom instytucji kultury, w ten sposób, że przyznawanie nagród 

dyrektorom instytucji kultury uzależniono od wyniku finansowego jednostki. 

 

Po krótkiej dyskusji w ww. temacie  Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś 

komunikaty lub wnioski w tym punkcie.   

 

Radny Jarosław Bartoszewski przypomniał o Koncercie Finałowym VII Festiwalu 

Twórczości Kociewskiej, który odbędzie się 20 listopada 2016 r. o godz. 10.00 do Centrum 

Kultury i Sztuki (informacja została przesłana na mailowo). 

 

Przewodniczący zaprosił do wzięcia udziału w biegu Parkrun, jak co sobotę o godz. 9:00 na 

bulwarze nadwiślańskim. 

Barbara Szczepańska Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział               

w Tczewie poinformowała, że Głos Nauczycielski Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłosił 

konkurs na nauczyciela roku, w związku z czym chciała powiadomić, iż nominację otrzymała 

nasza nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 10 Pani Elwira Andraszewicz, która jest w 

grupie 10 osób nominowanych.  

Dodała, że ogłoszono ogólnopolską akcję protestacyjną, w związku z tym 19 listopada 2016 r. 

nauczyciele wybierają się do Warszawy na manifestację. Prezes ZNP w komunikacie na 

stronie internetowej napisał, że będzie to ogólnopolska manifestacja w Warszawie z udziałem 

rodziców, samorządów i organizacji pozarządowych.  

Następnie Przewodnicząca ZNP Barbara Szczepańska przybliżyła członkom komisji problem 

nauczycieli związany z wprowadzeniem nowej reformy oświaty i zaprosiła wszystkich do 

wsparcia związkowców podczas manifestacji.  
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Przewodniczący zapytał czy będzie powołany zespół, który zajmie się reformą oświaty. 

Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że na chwilę obecną 

opracowywuje materiały liczbowe: oblicza sieć, wylicza ile w poszczególnych obwodach 

będzie dzieci, aby powołany zespół miał na czym pracować.  

 

Barbara Szczepańska Przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział               

w Tczewie poruszyła temat przyznawania nagród Prezydenta Miasta Tczewa nauczycielom.  

 

Radny Jarosław Bartoszewski zapytał, czy jest taka koncepcja że uczniowie, którzy ukończą 

klasę 6 w przyszłym roku będą odbywali klasę 7 w gimnazjach. Sylwia Olek Naczelnik WE 

odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma decyzji, a będzie ona trudna. Następnie omówiła 

założenia dotyczące dostosowania budynków szkolnych na terenie miasta do nowej reformy.  

 

Radny Jarosław Bartoszewski zapytał czy Gimnazjum Nr 2 w Tczewie zawiesiło swoje 

zajęcia. Sylwia Olek Naczelnik WE wyjaśniła, że wykorzystali wszystkie dni dydaktyczne ze 

względu na planowany remont.  

 

Radny Józef Ziółkowski zapytał jak regulowana jest sytuacja dzieci, które trafiają do szkół 

spoza rejonu miasta? 

Sylwia Olek Naczelnik WE odpowiedziała, że w Szkole Podstawowej Nr 11 było wiele dzieci 

spoza rejonu. Te dzieci spoza rejonu, które już funkcjonują w systemie w nim zostaną.  

Natomiast nabory do klas pierwszych, będą odbywały się na tych samych zasadach co 

wcześniej, tzn. że pierwszeństwo będzie miało dziecko z obwodu. 

 

Po wyczerpaniu pytań Przewodniczący zakończył posiedzenie ok. godz. 15:15. 

 

 

         Przewodniczący 

                                                                             Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

            Tomasz Tobiański 

 

 
Protokołowała: Natalia Gruhlke, Biuro Rady Miejskiej 

 

 


