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BRM.0012.4.5.2018 

PROTOKÓŁ NR 8/2018 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

 w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15:00 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 11 - tj.: 

1. Jarosław Bartoszewski  

2. Krzysztof Bejgrowicz  

3. Marek Byczkowski  

4. Kazimierz Ickiewicz  

5. Tomasz Klimczak  

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 21 czerwca 2018 r. 

3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 

8 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas głosowania: J. Bartoszewski, J. Ziółkowski, D. Żywicka. 

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21 czerwca 2018 r. 

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2018 r. w głosowaniu: 

8 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecni podczas głosowania: J. Bartoszewski, J. Ziółkowski, D. Żywicka. 

 

 

 



2 

 

Ad 3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania 

niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban poinformował, że przepisy zobowiązują, aby ta uchwała 

została uzgodniona ze związkami zawodowymi. Jedno spotkanie się odbyło, kolejne odbędzie 

się w dniu jutrzejszym. Zakłada, że będzie taka potrzeba, aby tą uchwałę zaopiniować przed 

sesją Rady Miejskiej, gdyż projekt tej uchwały może nie być ostateczną wersją. Dodał, że 

jednym z argumentów związków zawodowych jest zwiększenie punktów dodatku 

motywacyjnego z 5% do 7% czy też podniesienia dodatku funkcyjnego. Stwierdził, że na dzień 

dzisiejszy budżet nie ma takich możliwości. W połowie września będzie wiadomo ile brakuje na 

podwyżki dla nauczycieli, które weszły od kwietnia br. Po otrzymaniu informacji od dyrektora 

CUW, ile brakuje na podwyżki dla nauczycieli, tyle zostanie zabezpieczone.  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek potwierdziła, iż potrzebne będzie jeszcze jedno 

spotkanie komisji w celu zaopiniowania tej uchwały. Przedstawiła jakie zmiany zostały 

wprowadzone do projektu omawianej uchwały.  

 

Następnie Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 14.08.2018 r.  

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników 

wynagrodzenia nauczycieli  

w głosowaniu: 

10 – za /jednogłośnie/. 

Nieobecny podczas głosowania: J. Ziółkowski. 

 

 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Miejską Tczew 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek  poinformowała, że projekt został przygotowany z 

uwagi na nowe zapisy. Zmieniono zapisy dotyczące wymiaru godzin nauczycieli 

wspomagających. Do podjęcia projektu uchwały wymagana jest opinia związków zawodowych - 

na dzień dzisiejszy wpłynęła jedna opinia NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty - 

pozytywna.  

 

Następnie Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 14.08.2018 r.  

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od 

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół 
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niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w 

przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew  

w głosowaniu: 

10 – za /jednogłośnie/ 

Nieobecny podczas głosowania: J. Ziółkowski. 

 

 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 

Tczewa 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek omówiła zmiany do projektu ww. uchwały tj.: 

członkowie Młodzieżowej Rady Miasta wybierani będą spośród uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, a skład MRM będzie liczył 29 członków. 

Poinformowała, że ostatnio mieli dużo kłopotów, nie mogli zebrać qworum, na zebrania MRM 

przychodziło po 5-6 członków. W międzyczasie, po przygotowaniu projektu ww. uchwały,  do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo członka MRM o dokonanie zmian w statucie 

Młodzieżowej Radzie m.in. dot.: możliwości wybierania do składu MRM po 2 członków  

z każdej szkoły, rozszerzenia katalogu podmiotów posiadających inicjatywę uchwałodawczą, 

zabezpieczenia środków finansowych do dyspozycji Młodzieżowej Rady Miasta.  

 

Członkowie Komisji dyskutowali na temat zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta. Radni 

zadawali pytania, a pani Sylwia Olek odpowiadała. Radna Danuta Żywicka zaproponowała, aby 

obniżyć wiek członków młodzieżowej Rady do 11 lat. Radny Józef Ziółkowski zaproponował, 

aby spotkania MRM odbywały się na zasadzie telekonferencji. Radny Krzysztof Bejgrowicz 

wyraził obawę, iż im więcej będzie członków MRM, tym będzie trudniej ich zebrać i uzyskać 

qworum. Zaproponował zmniejszenie liczby członków MRM.    

 

Po zakończeniu dyskusji członkowie komisji przystąpili do przegłosowania następujących 

wniosków: 

 

a) wniosek o zmniejszenie liczby członków Młodzieżowej Rady Miasta do 21 

w głosowaniu: 

9 – za, 

1 – przeciw. 

Nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński. 

 

b) wniosek o obniżenie wieku kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta do 11 lat 

w głosowaniu: 

8 – za, 

2 – przeciw (T. Tobiański, K. Ickiewicz). 

Nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński. 

 

Po głosowaniu Członkowie Komisji ponownie dyskutowali na temat zmian w statucie 

Młodzieżowej Rady Miasta. Radni zadawali pytania, a pani Sylwia Olek odpowiadała. Radny 

Kazimierz Ickiewicz stwierdził, że byłaby za duża rozpiętość między wiekiem 11 a 21. 

Zaproponował, aby nowa Rada Miasta utworzyła MRM tylko z miejskich szkół, a jeżeli w 
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Starostwie Powiatowym byłaby wola utworzenia takiej rady to powinni ją utworzyć we własnym 

gronie. Radny Józef Ziółkowski zaproponował, aby członków MRM wybierać tylko spośród 

dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

 

Po dyskusji radni uznali, aby przegłosować wniosek złożony z inicjatywy J. Ziółkowskiego:  

o stworzenie nowego statut MRM, wg którego jej członkowie byliby wybierani spośród dzieci ze 

szkół podstawowych oraz organizacji pozarządowych 

w głosowaniu: 

3 – za (J. Ziółkowski, M. Byczkowski, K. Mokwa), 

5 – przeciw  

(T. Tobiański,, J. Bartoszewski, K. Bejgrowicz, B. Paprot, D. Żywicka).  

2 - wstrz. (K. Ickiewicz, T. Klimczak). 

Nieobecny podczas głosowania: Cz. Roczyński. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poddał pod głosowanie 

projekt uchwały z dnia 14.08.2018 r. zmieniający uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miasta Tczewa, jednocześnie wnosząc o: 

a) umożliwienie kandydowania do Młodzieżowej Rady Miasta od 11 roku życia, 

b) obniżenie liczby członków Młodzieżowej Rady Miasta do 21 tj. 17 członków ze szkół i 4 

członków z organizacji pozarządowych.  

Członkowie Komisji przyjęli ww. wniosek w głosowaniu: 

9 – za, 

2 – wstrz. (K. Mokwa, D. Żywicka). 

 

Ad 4. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że na najbliższej sesji Rady 

Miejskiej wykonywane będą zdjęcia radnych do tabla w kadencji 2014-2018. 

 

Radny Kazimierz Mokwa zapytał kto będzie finansował nowo powstałą szkołę katolicką, która 

powstaje w Rokitkach, gmina czy miasto?  

Naczelnik Wydziału Edukacji Sylwia Olek odpowiedziała, że miasto. Zespół Szkół Katolickich 

jest wpisany do ewidencji placówek oświatowych przez Prezydenta Miasta Tczewa, natomiast 

pobudowanie budynku na Rokitkach nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ szkoła ta jest dalej 

szkołą wpisaną do ewidencji miasta Tczewa i działać będzie w dwóch budynkach.   

 

Posiedzenie Komisji zakończono ok. godz. 15:55. 

 

         Przewodniczący 

                                                                            Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

            Tomasz Tobiański 
 

 

Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 


