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BRM.0012.4.5.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 3/2019 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 w Tczewskim Centrum Sportu  

i Rekreacji, ul. Wojska Polskiego 28a. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Tomasz Tobiański - Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

     

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności tj. 7 osób: 

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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20 grudnia 2018 r. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2019 r. 

4. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

 

Na początku posiedzenia Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański przywitał gości tj.: pana 

Andrzeja Błaszkowskiego dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji, panią Joannę 

Grabowską dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie oraz panią Sylwię Olek naczelnik 

Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Tczewie.  

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 7 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20 grudnia 2018 r. 

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z Komisji w dniu 20 grudnia 2018 r. w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 
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Następnie Przewodniczący oddał głos pani Joannie Grabowskiej dyrektor Centrum Kultury  

i Sztuki w Tczewie.  

Pani Joanna Grabowska dyrektor Centrum Kultury i Sztuki poinformowała, że  

- udało się pozyskać 10 000 zł dofinansowania ze Spółki Dovista na zakup ekranu;  

- 3 czerwca 2019 r. odbędzie się musical dla dzieci;  

- w związku z żałobą narodową udało się przełożyć spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” z 

19 na 26 stycznia umożliwiając również mieszkańcom zwrot biletów; 

- koncert Krzysztofa Zalewskiego został wyprzedany następnego dnia od rozpoczęcia 

sprzedaży internetowej. 

 

Na pytanie radnego M. Ciesielskiego o dostępność parkingu z tyłu budynku CKiS pani 

dyrektor odpowiedziała, że nie jest to parking, jest to miejsce wjazdu dla dużych samochodów 

z dekoracją i dla aktorów,  jest to zaplecze CKiS gdzie odbywają się imprezy. Zachęciła do 

korzystania z komunikacji miejskiej albo parkowania aut na parkingu znajdującym się na 

bulwarze nadwiślańskim. 

 

Ad 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2019 r. 

 

Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 

2019 r. w głosowaniu:  

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Następnie Przewodniczący oddał głos Panu Andrzejowi Błaszkowskiemu dyrektorowi 

Tczewskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w temacie postulatów zgłoszonych przez kluby 

piłkarskie na poprzednim posiedzeniu komisji (pismo WE.0003.1.2019 z dnia 22 stycznia 

2019 r.) W międzyczasie radni zadawali pytania do ww. tematu a pan Dyrektor odpowiadał.  

 

Na zakończenie dyrektor TCSiR poinformował, że otwarcie lodowiska spotkało się  

z pozytywnym odbiorem mieszkańców. W pierwszym tygodniu, w weekend lodowisko 

odwiedziło 1000 osób. Na lodowisko wpuszczane jest nie więcej jak 100 osób jednorazowo. 

 

W następnej części posiedzenia Komisja przeszła do innego pomieszczenia, aby spotkać się  

z nauczycielami szkół oraz panią Alicją Olszewską Przewodniczącą NSZZ "Solidarność" 

Pracowników Oświaty przybyłymi na posiedzenie komisji.  

Nauczyciele pytali o aktualną analizę, informację co do zagospodarowania nauczycieli  

w szkołach po reformie edukacji.  

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański, Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban oraz pani 

Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji odpowiadali na pytania nauczycieli.  

 

Ad 4. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 

 Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych 

opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański oddał głos Adamowi Urbanowi Z-cy Prezydenta 
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Miasta Tczewa, który omówił ww. projekt uchwały.   

 

Następnie głos zabrał przedstawiciel osób zatrudniających dziennych opiekunów na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew. Wyraził niezadowolenie, co do dofinansowania w wysokości 150 zł 

dla osób zatrudniającej dziennych opiekunów. Prosił o zrównanie wysokości tego 

dofinansowania z dofinansowaniem podmiotów prowadzących żłobek czy klub dziecięcy, 

które wynosi odpowiednio 350/200 zlotych. 

  

Członkowie Komisji wysłuchali argumentów gościa i podziękowali mu za przybycie. Ustalili, 

iż ewentualne wnioski do tematu zostaną złożone na koniec posiedzenia w punkcie „Sprawy 

różne, komunikaty, wnioski.” 

 

Następnie członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z dnia 22 stycznia 

2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek, klub dziecięcy i zatrudniających dziennych opiekunów na terenie 

Gminy Miejskiej Tczew, wraz z autopoprawką: wykreślenie w § 6 ust. 1 stwierdzenia „z 

dołu”.  

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 5. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Członkowie Komisji wytypowali przedstawicieli do udziału w niżej wymienionych komisjach 

zgodnie z pismem WE.0003.3.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.: 

a) Komisja nagród i stypendiów dla sportowców – T. Tobiański, K. Cieśnik, 

b) Komisja przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych – T. Tobiański, 

c) Komisja ds. przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury – M. Ciesielski, T. Tobiański, 

d) Komisja nagród dla nauczycieli – T. Tobiański, B. Genca, 

e) Komisja nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – W. Borzyszkowski 

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański wrócił do pisma zgłoszonego przez kluby 

piłkarskie na poprzednim posiedzeniu komisji (pismo WE.0003.1.2019 z dnia 22 stycznia 

2019 r.) i zarzutów w stronę dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu, co do braku współpracy 

między nimi. Członkowie Komisji w dyskusji nie zgodzili się z tymi zarzutami.  

 

Na zakończenie dyrektor Andrzej Błaszkowski zaprosił członków Komisji do obejrzenia 

nowo otwartego lodowiska należącego do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

  

Po powrocie Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 15:20. 
Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

         Przewodniczący 

                                                                           Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej         

           Tomasz Tobiański 


