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BRM.0012.4.5.2018 

 

PROTOKÓŁ NR 2/2018 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 20 grudnia 2018 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 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: 7 tj.: 

1) Wojciech Borzyszkowski 

2) Michał Ciesielski 

3) Krystian Cieśnik 

4) Brygida Genca  

5) Wojciech Korda 

6) Maciej Skiberowski 

7) Tomasz Tobiański 

 

Porządek posiedzenia:            

1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

3. Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 r.  

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Na początku posiedzenia Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański oddał głos przybyłym 

gościom tj. przedstawicielom tczewskiego środowiska piłkarskiego, pani Alicji Olszewskiej 

Przew. KM NSZZ „Solidarność” Prac. Oświaty i Wych. rej. Tczew, pani Barbarze 

Szczepańskiej Prezes ZNP/o Tczew, oraz pani Joannie Grabowskiej Dyrektor Centrum 

Kultury i Sztuki w Tczewie.  

 

Przedstawiciele tczewskiego środowiska piłkarskiego m. in. MKS GRYF Tczew, KP POGOŃ 

Tczew oraz SP WISŁA Tczew przedstawili postulaty dotyczące modernizacji obiektów 

piłkarskich w mieście (w załączeniu pismo z dnia 20.12.2018 r.). 

Członkowie Komisji wysłuchali gości, zadawali pytania oraz dyskutowali w ww. sprawie. 

Postanowili, iż ewentualne wnioski w sprawie zostaną sformułowane na koniec posiedzenia  

w pkt. Wolne wnioski, sprawy różne.  

 

Następnie głos zabrała pani Alicja Olszewska, jako przedstawiciel środowiska pracowników 

oświaty. Zadała komisji szereg pytań na temat kierunku planowanych zmian w edukacji, 

sposobu rozwiązania problemów jakie niesie ze sobą reforma edukacji.  
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Po wysłuchaniu gościa Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poprosił panią Alicję 

Olszewską, aby złożyła wszystkie te pytania na piśmie.  

 

Pani Barbara Szczepańska Prezes ZNP/o Tczew dopowiedziała, iż dużo się mówi w mediach 

na temat strajków nauczycieli. Poinformowała, że jako związki nie wszczęli manifestacji na 

ten moment, co nie znaczy, że ich nie planują. Na dzień dzisiejszy nie podjęli decyzji.  

 

Po wysłuchaniu gości Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poddał pod głosowanie 

porządek posiedzenia z dodanym pkt 2, jak niżej: 

 

Porządek posiedzenia:            

1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 29 listopada 2018 r. 

3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 r.  

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji z dnia 29 listopada 2018 r.  

 

Członkowie komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 29 listopada 2018r. w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

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

 

Pan Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju miasta omówił projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 

2030.  

 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 11 grudnia 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXV/298/2017 Rady Miejskiej                      

w Tczewie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Tczewa na lata 2016 – 2030 w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Następnie Pan Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, iż w 

związku ze zmianą Strategii Rozwoju Miasta Tczewa, konieczne jest zaopiniowanie przez 

komisję form konsultacji społecznych zaproponowanych przez Prezydenta Miasta Tczewa tj: 

-podstawowa: wyrażenie opinii i uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji 

społecznych, 

- uzupełniająca: skrzynka na wnioski i uwagi. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali formy konsultacji społecznych zaproponowane 

przez Prezydenta Miasta Tczewa dotyczące projektu zmiany Strategii Rozwoju Tczewa 
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(przekazane pismem WRM.061.8.2.2018 z dnia 28.11.2018 r.) w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, iż do tej pory, punkty dotyczące 

oświaty w korekcie budżetu miasta były omawiane przez panią Skarbnik Miasta Helenę 

Kullas na komisji. Nie ma potrzeby opiniowania każdej korekty budżetu przez komisję. W 

razie potrzeby czy pytań w sprawie budżetu pani Skarbnik zostanie poproszona o obecność na 

komisji.  

 

Ad 4. Przygotowanie planu pracy komisji na 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że projekt planu pracy na 2019 r. 

został przesłany radnym na maila i zostanie przyjęty na posiedzeniu komisji w styczniu 2019 

r. Zawsze będzie można wprowadzić jakiś dodatkowy temat do porządku posiedzenia komisji  

w ciągu roku. 

 

Ad 5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

 

 Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wnioski o nadanie Medalu PRO DOMO 

TRSOVIENSI w głosowaniu tajnym, przy obecności 6 członków komisji dla: 

Pani Magdaleny Kubickiej-Netka  

5 – za, 

1 – przeciw. 

Nieobecny podczas głosowania: T. Tobiański. 

 

Pana Tomasza Tobiańskiego   

5 – za,  

1 – przeciw. 

Nieobecny podczas głosowania: T. Tobiański. 

 

 Członkowie Komisji wnioskują o ustosunkowanie się zarządcy boisk piłkarskich do 

postulatów klubów sportowych MKS Gryf Tczew, KP Pogoń Tczew oraz SP Wisła Tczew 

przedstawionych w załączonym piśmie z dnia 20.12.2018 r., jednocześnie wnoszą o: 

a) podanie poniesionych kosztów na utrzymanie boisk piłkarskich w mieście, 

b) podanie jakie są plany modernizacji oraz rozbudowy bazy piłkarskiej w kolejnych 

latach, 

c) informacje jak przebiega komunikacja/współpraca pomiędzy zarządcą a podmiotami 

korzystającymi z obiektów sportowych w mieście. 

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 
 

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 15:40. 
Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

         Przewodniczący 

                                                                           Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

          

           Tomasz Tobiański 


