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BRM.0012.4.5.2017 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2017 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 19 października 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: 8 tj.: 

1. Jarosław Bartoszewski  

2. Krzysztof Bejgrowicz - nieobecny 

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: 

 

Część wyjazdowa - spotkanie w Amfiteatrze Miejskim im. Grzegorza Ciechowskiego 

w  Tczewie 

1. Zapoznanie się z infrastrukturą Amfiteatru Miejskiego im. Grzegorza Ciechowskiego 

w  Tczewie 

   

Część stacjonarna - w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 

30 Stycznia 1 

                        

1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21 września 2017 r. 

3. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach 

oświatowych  w  2016 r. 

4. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 2016/2017 

(informacja z wyników egzaminów gimnazjalnych). 

5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2017”. 

7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
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Część wyjazdowa  

 

1. Zapoznanie się z infrastrukturą Amfiteatru Miejskiego im. Grzegorza Ciechowskiego 

w  Tczewie 

 

Członkowie Komisji spotkali się z panem Józefem Golickim przedstawicielem Agencji 

Impresaryjnej „POP&ART” na terenie amfiteatru miejskiego w celu zapoznania się 

z  infrastrukturą Amfiteatru Miejskiego im. Grzegorza Ciechowskiego w Tczewie. 

 

Po powrocie do sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 

Stycznia 1, Przewodniczący Komisji oddał głos panu Józefowi Golickiemu przedstawicielowi 

Agencji Impresaryjnej „POP&ART w temacie modernizacji amfiteatru miejskiego.  

 

Następnie radni rozpoczęli dyskusję na temat projektu modernizacji amfiteatru miejskiego 

i  stworzenia lobby działającego na rzecz rozwoju bazy kulturalnej w Tczewie. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji otworzył część stacjonarną posiedzenia 

Komisji. 

 

Część stacjonarna 

 

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: 

8 - za /jednogłośnie/. 

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

 

Następnie Przewodniczący Komisji oddał głos pani Joannie Grabowskiej Dyrektor Centrum 

Kultury i Sztuki w Tczewie w temacie modernizacji amfiteatru miejskiego. 

  

Pani Joanna Grabowska Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie powiedziała, iż 

modernizacja amfiteatru miejskiego powinna obejmować zadaszenie sceny i widowni, zakup 

grzybków gazowych, wybudowanie ubikacji na górze widowni. Pierwszym krokiem jest 

stworzenie projektu na modernizację amfiteatru.  

Pani Dyrektor poinformowała o następujących wydarzeniach:  

- występ Cezarego Pazury w dniu 2 grudnia br. został odwołany, jednak nie wyrażono zgody 

na jego całkowite odwołanie, organizatorzy zostali zobligowani do tego, aby zaproponować 

przeniesienie występu na inny termin, 

- pozytywne opinie o  spektaklu „Boeing, Boeing”, 

- kawiarenka przy CKiS została otwarta, 

- planuje się koncert zespołu Bracia i Dawida Kwiatkowskiego podczas „Sobótek” w 2018 

roku, 
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Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21 września 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 21 września 2017 r. 

w  głosowaniu:  

8 - za /jednogłośnie/. 

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

 

Ad 3. Informacja z przeprowadzonych remontów i modernizacji w placówkach 

oświatowych  w  2016 r. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z Informacją z przeprowadzonych remontów 

i  modernizacji w placówkach oświatowych  w  2016 r. 

 

Ad 4. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Tczewa w roku szkolnym 

2016/2017 (informacja z wyników egzaminów gimnazjalnych). 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z Raportem o stanie realizacji zadań oświatowych miasta 

Tczewa w roku szkolnym 2016/2017 (informacja z wyników egzaminów gimnazjalnych). 

 

Ad 5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 

W miesiącu październiku nie zgłoszono projektów uchwał do zaopiniowania przez Komisję 

Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  

 

Ad 6. Informacja z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2017”. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się Informacją z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2017”. 

 

Ad 7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Tczewie z dnia 17 października 

2017 r. 

Członkowie Komisji zapoznali się z pismem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 

w Tczewie z dnia 17 października 2017 r. dotyczącym kwestii podniesienia odpłatności za 

pobyt dzieci podczas półkolonii oraz ferii organizowanych przez szkołę.  

Członkowie Komisji przełożyli wydanie opinii w tej sprawie do następnego posiedzenia 

Komisji.   

 

Wnioski 

Członkowie Komisji rozpoczęli dyskusję na temat modernizacji amfiteatru miejskiego. 

Następnie zwrócili się z wnioskiem o przygotowanie koncepcji modernizacji tczewskiego 

amfiteatru w głosowaniu:  
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8 – za 

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

 

 

Przewodniczący Komisji odczytał odpowiedzi na wnioski Komisji z dnia 21 września 2017 r. 

przesłane pismem WSKI.0003.69.2017AM z dnia 13.10.2017 r.   

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali kandydaturę pana Jacka Prętkiego do 

przyznania Medalu PRO DOMO TRSOVIENSI zgodnie ze złożonymi wnioskami 

w  głosowaniu tajnym: 

5 – za, 

2 – przeciw. 

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

Nieobecny podczas głosowania: K. Ickiewicz. 

 

Komunikaty  

Radny Jarosław Bartoszewski w imieniu Miłośników Towarzystwa Ziemi Tczewskiej  

poinformował, że Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego już się 

rozpoczął. Koncert finałowy odbędzie się dnia 24 listopada br., na który zaprasza. Koncerty 

ten będzie składał się z trzech części: 1. Wspomnienie o Romanie Landowskim, 2. Wydanie 

książki Romana Landowskiego, 3. Oratorium solistów „Panie powstrzymaj głos ostatniego 

dzwonu”. Zaprosił radnych na tczewskie Zaduszki poświęcone pani Urszuli Giełdon, które 

odbędą się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 18:00.  

 

Radny Tomasz Klimczak poinformował, iż Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie przyjęła 

udział w akcji organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. 87 uczniów z tej szkoły zostało 

zgłoszonych do akcji.  

Następnie radny zapytał ilu w Tczewie zatrudnionych jest nauczycieli, którzy pobierają 

świadczenia emerytalne? Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji zobowiązała się do 

przygotowania takiej informacji na następne posiedzenie Komisji.  

 

Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie ok. godz. 16:00. 

 

 

         Przewodniczący 

                                                                            Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

           Tomasz Tobiański 
 

 

 

Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM. 

 


