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BRM.0012.4.5.2018 

 

PROTOKÓŁ NR 7/2018 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

 w dniu 21 czerwca 2018 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 16 maja 2018 r.  

3. Informacja z realizacji funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. 

4. Informacja dotycząca naboru dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019. 

5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

6. Założenia do „Nieobozowej Akcji Lato w 2018 r.”.  

7. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019. 

8. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas głosowania: J. Bartoszewski, K. Ickiewicz, T. Klimczak. 

Nieobecni podczas posiedzenia: M. Byczkowski, B. Paprot. 
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Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 16 maja 2018 r. 

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 16 maja 2018 r. w głosowaniu: 

6 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas głosowania: J. Bartoszewski, K. Ickiewicz, T. Klimczak. 

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

 

Ad 3. Informacja z realizacji funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. 

 

Członkowie komisji przyjęli materiał pt.: „Informacja z realizacji funduszu socjalnego emerytów  

i rencistów nauczycieli.” 

 

Ad 4. Informacja dotycząca naboru dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 

2018/2019. 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła materiał pt.: „Informacja dotycząca 

naboru dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019.”  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański zapytał czy wiadomo ile oddziałów otworzy szkoła 

katolicka? 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że to się wszystko rozstrzygnie 

1 września br. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze list z „Katolika”. 

 

Członkowie komisji dyskutowali na temat naboru dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 

2018/2019. 

 

Po zakończeniu dyskusji członkowie komisji przyjęli materiał pn.: „Informacja dotycząca naboru 

dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019”. 

 

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

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że w miesiącu lipcu br. nie wpłynęły 

żadne projekty uchwał do zaopiniowania przez Komisję Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.  

Następnie poprosił panią Helenę Kullas Skarbnik Miasta Tczewa o informację na temat korekty 

budżetu w 2018 r.  

 

Pani Helena Kullas Skarbnik Miasta Tczewa omówiła projekt zmiany budżetu na 2018 r. 

Poinformowała, że najważniejszą pozycją z korekty jest regulacja wynagrodzeń dla 

pracowników Urzędu i jednostek podległych. Jest to kwota 1 085 000 zł. Wyjaśniła przyczyny 

wprowadzenia takich regulacji oraz wymieniła jakie grupy stanowisk zostały objęte ww. 

regulacją.  

Członkowie komisji zadawali pytania dot. zasad wprowadzanych regulacji wynagrodzeń, a pani 

Skarbnik odpowiadała.  
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Pani Helena Kullas Skarbnik Miasta dodatkowo poinformowała, że szykuje się kolejna korekta 

budżetu na 2018 r. dotycząca: 

- wykonania dokumentacji na dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie 

dla potrzeb przedszkola, 

- zwiększenia środków na budowę stadionu lekkoatletycznego.   

 

Na pytanie Przewodniczącego Komisji Tomasza Tobiańskiego o nabór w Szkole Podstawowej nr 

4 w Tczewie, pan Adam Urban Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa odpowiedział, że nabór rusza  

przyszłym roku 1 marca. Aby zainteresowani rodzice mogli przyjść i obejrzeć miejsce, gdzie ich 

pociechy miałyby się uczyć to idealnie byłoby, gdyby udało się wykonać te prace do połowy 

lutego. Wyjaśnił radnym poszczególne etapy związane z procedurą dostosowania pomieszczeń  

w Szkole Podstawowej nr 4 w Tczewie na potrzeby przedszkola. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański zapytał czy będzie możliwość ustalenia kwoty 

utrzymania tego przedszkola? Adam Urban Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa odpowiedział, że 

tak, większość rzeczy jest już wyliczone.  

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji dodała, że regulacje prawne będą zmuszały do 

max. 2022 r. tam gdzie są i mają nadal funkcjonować oddziały zerowe, aby wprowadzić zespół,  

a zespół to jest przedszkole i szkoła. Na razie w zerówkach są dzieci 6 letnie, dlatego te koszty 

muszą już wyliczać do obliczenia dotacji. Trzeba oddzielić, ile pieniążków przekazujemy na 

oddziały zerowe mimo, że korzystają z całej infrastruktury.  

 

Następnie pani Helena Kullas Skarbnik Miasta Tczewa wyjaśniła, że brakuje środków na 

budowę stadionu lekkoatletycznego. Zapadła decyzja, że zwiększamy pule, aby to zadanie 

zrealizować. Zdjęte zostaną środki przeznaczone na wykonanie remontu ul. Królowej Jadwigi 

oraz środki z wykupu nieruchomości. Jest to propozycja Pana Prezydenta.  

 

Radny Krzysztof Bejgrowicz zapytał, co ma być w pierwszym etapie budowy stadionu 

lekkoatletycznego?  

Helena Kullas Skarbnik Miasta Tczewa odpowiedziała, że w pierwszym etapie budowy stadionu 

ma być wykonane ogrodzenie, oświetlenie i płyta boiska.   

 

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Komisji podziękował pani Helenie Kullas za 

przedstawienie informacji.   

 

Ad 6. Założenia do „Nieobozowej Akcji Lato w 2018 r.”.  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że wszyscy radni otrzymali materiał 

pt. „Założenia do „Nieobozowej Akcji Lato w 2018 r.” w wersji papierowej oraz elektronicznej.  

 

Radny Tomasz Klimczak zapytał czy będą jakieś środki na podwyżki dla wychowawców 

półkolonii?  
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Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że przecież wychowawcy dostali 

już podwyżki, wniosek komisji z zeszłego roku został uwzględniony. Na każdym etapie  

w zależności od liczby grup wynagrodzenie opiekunów półkolonii wzrosło o 50 zł.  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański zapytał czy wszyscy, którzy się zgłosili mieli 

możliwość wzięcia udziału w półkoloniach? 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiedziała, że tak.  Dodała, że liczba dzieci 

zgłoszonych na półkolonie nie jest porażająca, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci objęte opieką 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zostało ustalone, że koszt pobytu dziecka na 

półkoloniach wynosi 150 zł (w tym zawarte jest wyżywienie i atrakcje), natomiast dla dzieci 

objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą 3 źródła finansowania tej kwoty 

(MOPS, GKRPA, rodzic). Jak co roku atrakcje są bardzo ciekawe, jest bardzo dużo wyjazdów. 

 

Na pytanie radnego Krzysztofa Bejgrowicza o listy rezerwowe pani Sylwia Olek Naczelnik 

Wydziału Edukacji odpowiedziała, że jeśli zgłosi się do szkoły np. 100 dzieci, to dzieli się je na 

grupy wiekowe. Jeżeli wychodzi, że jest np. 5 zgłoszeń nadto, to potocznie mówi się tym 

rodzicom, że tworzy się listę rezerwową dla ich dzieci. Często się zdarza, że rodzice się 

wycofują i wtedy są miejsca dla dzieci na liście rezerwowej. Z informacji od poszczególnych 

szkół nie wynika, aby dzieci chętne na półkolonie nie zostały na nie zapisane. Więcej jest takich 

sytuacji, gdy zgłaszający sami rezygnują.   

 

Następnie Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że można się wpisywać na 

listę radnych chętnych do wizytacji wypoczynku letniego w ramach „Akcji Lato 2018”. 

 

Ad 7. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2018/2019. 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że projekty organizacyjne są 

robione przez dyrektorów w kwietniu, potem z każdym dyrektorem organizuje się spotkania  

i analizuje te projekty, bo do końca maja jest ruch kadrowy. Spotkania te są po to, aby tak 

dostosować organizację roku szkolnego, by jak najmniej nauczycieli straciło pracę.  

Najważniejszą informacją jest, że żaden nauczyciel nie stracił pracy w ubiegłym ani w tym roku. 

Osoby, które były zatrudnione na czas określony lub na czas zastępstwa i które chciały 

pracować, znalazły zatrudnienie w innych szkołach.   

Dodała, że nasi nauczyciele od kilku lat doskonalą się w różnych kierunkach. Są to umiejętności, 

które są wykorzystywane, dzięki temu nauczyciele mogą być zagospodarowani nawet na jeden 

rok przy innych zadaniach. 

 

Członkowie Komisji przyjęli powyższe informacje do wiadomości.  

 

Ad 8. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański przypomniał, że w poniedziałek 25 czerwca br. 

odbędzie się szkolenie dla radnych z RODO. Dodał, że z inicjatywy Pani Dyrektor Centrum 
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Kultury i Sztuki przygotowano listę chętnych do otrzymania wejściówek na jedno z trzech 

wydarzeń organizowanych przez CKiS. Zachęcił do zapisywania się na listę.  

 

Radny Kazimierz Mokwa zaprosił koleżanki i kolegów na wypoczynek letni na osiedlu Górki  

w dniu 1 lipca br. Podczas imprezy organizowane będą konkursy, gry i zabawy. Zachęcił do 

przyjścia na imprezę z dziećmi.  

 

Radny Jarosław Bartoszewski wyraził ubolewanie, co do braku obecności któregokolwiek  

z Prezydentów Miasta podczas wręczania nagród z dziedziny kultury w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Tczewie. 

 

Radny Tomasz Tobiański w imieniu pani Dyrektor CKiS zaprosił do udziału w „Sobótkach 

Tczewskich” w dniu 23 czerwca 2018 r., w ramach których odbędzie się bieg na 5 km na trasie 

atestowanej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. 

 

Posiedzenie Komisji zakończono ok. godz. 15:30. 

 

 

         Przewodniczący 

                                                                            Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

            Tomasz Tobiański 
 

 

Protokołowała: Natalia Gruhlke, BRM 

 


