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BRM.0012.4.5.2017 

 

PROTOKÓŁ NR 8/2017 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 21 września 2017 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

przy ul. 30-go Stycznia 1.  

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Tomasz Tobiański - Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

     

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 9 tj.: 

1. Jarosław Bartoszewski  

2. Krzysztof Bejgrowicz 

3. Marek Byczkowski – nieobecny 

4. Kazimierz Ickiewicz  

5. Tomasz Klimczak  

6. Kazimierz Mokwa  

7. Bartosz Paprot – nieobecny 

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 24 sierpnia 2017 r. 

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

2017 r.  

4. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2016/ 2017. 

5. Propozycje do budżetu miasta na rok 2018 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 

6. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma uwagi do porządku posiedzenia? Wobec braku 

uwag Komisja przyjęła porządek posiedzenia w głosowaniu: 

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas głosowania: D. Żywicka, K. Bejgrowicz.  

Nieobecni podczas posiedzenia: M. Byczkowski, B. Paprot. 
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Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 24 sierpnia 2017 r. 

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu, który został przesłany 

radnym drogą mailową?  

Wobec braku uwag radni przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 24 sierpnia 2017 r. 

w  głosowaniu:  

7 - za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas głosowania: D. Żywicka, K. Bejgrowicz. 

Nieobecni podczas posiedzenia: M. Byczkowski, B. Paprot. 

 

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

półrocze 2017 r. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z „Informacją z przebiegu wykonania planu finansowego 

instytucji kultury za I półrocze 2017 r.”  

 

Ad 4. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2016/ 2017. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z „Informacją z działalności Młodzieżowej Rady Miasta 

w  roku szkolnym 2016/ 2017.” 

 

Ad 5. Propozycje do budżetu miasta na rok 2018 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 

 

Członkowie Komisji dyskutowali na temat propozycji do budżetu miasta na rok 2018 

w  zakresie oświaty, kultury i sportu. 

 

Po dyskusji Członkowie Komisji zgłosili następujące wnioski:  

 

a) wniosek o zabezpieczenie kwoty 60 000 zł na zakup zeskoku do skoku wzwyż dla Szkoły 

Podstawowej Nr 11 w Tczewie 

w głosowaniu: 

9 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Paprot, M. Byczkowski. 

 

 

b) wniosek o wykonanie barier na parkingu (wewnętrznym) przy boisku na ul. Elżbiety 

w  Tczewie 

w głosowaniu: 

9 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Paprot, M. Byczkowski. 

 

c) wniosek o ustawienie ławek przy małym boisku dla osób przychodzących z małymi 

dziećmi na treningi 

w głosowaniu: 

9 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Paprot, M. Byczkowski. 
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Ad 6. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 

Projekt uchwały z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum 

Kultury i Sztuki w Tczewie 

 

Przewodniczący Komisji oddał głos pani Joannie Grabowskiej Dyrektor Centrum Kultury 

i  Sztuki w Tczewie w temacie ww. projektu uchwały.  

 

Pani Joanna Grabowska Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie poinformowała, że 

zmiana dotyczy nowopowstałej kawiarenki oraz możliwości powołania rady programowej 

oraz osób, które mogą wejść w jej skład. W nowym statucie dopisano także punkt 

umożliwiający organizację własnych wydarzeń artystycznych przy udziale uczestników 

warsztatów edukacji.  

 

Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma uwagi do projektu ww. uchwały? Radni nie 

zgłosili żadnych pytań ani uwag.   

 

Następnie Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 21 sierpnia 

2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie  

w głosowaniu: 

      8 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: K. Bejgrowicz. 

Nieobecni podczas posiedzenia: B. Paprot, M. Byczkowski. 

 

Po głosowaniu pani Joanna Grabowska Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 

poinformowała, że wydarzenia organizowane przez CKiS cieszą się dużym 

zainteresowaniem, jest to spowodowane m. in. współpracą z Teatrem BAJ Pomorski 

z  Torunia. W czerwcu br. odbył się po raz pierwszy spektakl dla dzieci w wieku od 0-4 lat, 

który również cieszył się zainteresowaniem.   

 

Następnie Radni poruszyli temat organizacji i prowadzenia Orkiestry Świątecznej Pomocy 

w  Tczewie.  

Po dyskusji Przewodniczący Komisji oddał głos pani Helenie Kullas, aby omówiła zmiany do 

projektu budżetu miasta Tczewa na 2017 rok dotyczące Komisji. 

Pani Helena Kullas Skarbnik Miasta poinformowała, że korekta budżetu na 2017 r. będzie 

dotyczyła m. in.: 

 - zakupu zamiatarki ulicznej z napędem elektrycznym dla Zakładu Usług Komunalnych 

w  Tczewie, 

- udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanej w wyniku sierpniowej nawałnicy gminy 

Dziemiany, 

- zabezpieczenia środków na wypłatę 6 odpraw emerytalnych i jednej nagrody jubileuszowej 

dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, 
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- zwiększenia planu wydatków Fabryki Sztuk na wypłatę odprawy emerytalnej dla 

pracownika placówki, 

- dotacji dla Centrum Kultury i Sztuki na zakup instrumentu muzycznego w związku 

z  jubileuszem 70-lecia Harcerskiej Orkiestry Dętej im. Stanisława Moniuszki, 

-  remontu chodnika i nawierzchni przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 10 oraz ułożenia 

kostki brukowej na placu apelowym od strony ulicy Warsztatowej przy Sportowej Szkole 

Podstawowej nr 2. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się również z Informacją z wykonania budżetu miasta Tczewa 

za I półrocze 2017 r. oraz Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 

I półrocze 2017 r. 

 

Ad 7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Radny Jarosław Bartoszewski zapytał o oszczędności z budżetu obywatelskiego.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban odpowiedział, że nie ma wiedzy na ten temat, bo tym 

zajmuje się drugi pion. 

 

Radny Tomasz Klimczak zapytał czy można otworzyć plac zabaw po godzinie 15 przy 

Przedszkolu nr 8 w Tczewie. 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że ze względu na wymogi 

nakładane na placówki oświatowe w kontekście bezpieczeństwa, to raczej nie.  

 

Radny Czesław Roczyński zgodził się z przedmówczynią i dodał, że na wszystkich 

szkoleniach są uczulani, aby wywieszać tabliczki informujące o zakazie wejścia na teren 

szkoły bez opieki nauczyciela zatrudnionego w danej placówce. Taka tabliczka ma być 

wywieszona w widocznym miejscu. Dodał, że takie tabliczki wywieszają w okresie letnim. 

Bez takiej informacji szkoła będzie odpowiadać za wszelkie incydenty zaistniałe w tym 

czasie.  

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji dodała, że swego czasu była organizowana 

akcja „Plac zabaw”, „Radosna szkoła”, który powodował, że takie otwarte place zabaw 

powstawały w szkołach. Było to założenie programu rządowego. Natomiast place zabaw 

przynależne do jednostki oświatowej cechują inne zasady zwłaszcza jeśli chodzi 

o  bezpieczeństwo.  

 

Radny Tomasz Klimczak poruszył temat otwarcia parkingu przy Zespole Szkół Technicznych 

przy ul. Parkowej w Tczewie podczas rocznicy 17 września br. Radny jeszcze raz zwrócił się 

z  prośbą o otwarcie placu przy wejściu lub parkingu, który jest niedaleko. 

 

Radny Czesław Roczyński poinformował, że parking jest tylko jeden, od strony ul. 

Czyżykowskiej. Po drugie parking przed szkołą jest placem manewrowym, placem 
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przeciwpożarowym. Dodał, że nikogo tam nie wpuści, bo jak się coś się stanie, to będzie za to 

odpowiadał. Takie są przepisy.   

 

Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący zakończył posiedzenie ok. godz. 15:07. 

 

         Przewodniczący 

                                                                            Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

            Tomasz Tobiański 
 

 

 

Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM. 

 

 

 

 

 

 


