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BRM.0012.4.5.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 8/2019 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 23 maja 2019 r. 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:00 w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 

przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10. 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Tomasz Tobiański - Przewodniczący 

Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 

     

Radni obecni na posiedzeniu Komisji według listy obecności - 7 osób 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2019 r.  

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 rok. 

4. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020. 

6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 r.  

i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 

7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Ad 1. Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji. 

 

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18 kwietnia 2019 r.  

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2019 r. w 

głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 
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Następnie radni zadawali pytania pani Joannie Grabowskiej Dyrektor Centrum Kultury  

i Sztuki w Tczewie, a pani Dyrektor odpowiadała. Pytania dotyczyły m.in. zapisów na zajęcia 

plastyczne, wokalne, organizacji festiwali. 

 

Ad 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z 

organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. 

 

Członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy 

Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański zapytał o sytuację stowarzyszenia Gryf, który nie 

rozliczył się z dotacji. Pani Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

odpowiedziała, że sprawa jest na etapie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, sprawę 

zgłoszono również do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.  

 

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

 

Pan Andrzej Gockowski Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, że do wersji 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030 z 17 maja 

br. dodano zapis związany z ewentualną zmianą granic miasta oraz transportem 

niskoemisyjnym.     

 

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 17 maja 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030 

w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 5. Informacja dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020. 

 

Członkowie Komisji zapoznali się z materiałem dotyczącym naboru dzieci do przedszkoli na 

rok szkolny 2019/2020. 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji na prośbę członków Komisji opowiedziała  

o planach na Przedszkole Publiczne nr 2 w Tczewie, odpowiadała także na pytania dot. 

kształcenia specjalnego dzieci. 

 

Ad 6. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 r.  

i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała: 

 

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok, 

b) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za   

2018 rok,  

c) Sprawozdanie o umorzonych zaległościach wobec budżetu miasta za 2018 rok,   

d) Informację o stanie mienia komunalnego za rok 2018, 

e) Sprawozdania finansowe Gminy Miejskiej Tczew za 2018 r. 
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w głosowaniu: 

7  – za /jednogłośnie/. 

 

Ad 7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański odczytał odpowiedź na wniosek Komisji 

dotyczący opracowania nowego systemu / regulaminu przyznawania nagród za wybitne 

osiągnięcia w sporcie z uwzględnieniem wsparcia poprzez darmowy dostęp do bazy 

sportowej miasta (pismo nr WE.0003.11.2019 z dnia 15 maja 2019 r.). Ustalono, że każdy 

członek Komisji otrzyma projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania 

wymienionych wyżej nagród i wyróżnień wraz z kopią ww. wniosku.   

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że wpłynął wniosek o 

udostepnienie informacji publicznej z dnia 26 kwietnia 2019 r. do wiadomości Komisji.  

 

Radny M. Skiberowski poruszył temat promowania sportowców przez miasto Tczew.  

 

Radny M. Ciesielski poruszył temat stacji napraw rowerów usytuowanych na terenie miasta.   

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 15:30. 
Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 

         Przewodniczący 

                                                                           Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  

       

           Tomasz Tobiański 

 

 

 

 


