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BRM.0012.4.5.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 9/2019 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Tczewie 

w dniu 17 czerwca 2019 r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14:00 w sali obrad im. Franciszka Fabicha  

w budynku Urzędu Miejskiego w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 1. 

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 23 maja 2019 r.  

3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

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

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

6. Założenia do „Nieobozowej Akcji Lato 2019”.  

7. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020. 

8. 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 23 maja 2019 r.  

 

Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 23 maja 2019 r. w głosowaniu: 

7 – za /jednogłośnie/. 
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Ad 3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej 

 

 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu „Pro 

Domo Trsoviensi” 

 

Radna Brygida Genca zaproponowała, aby wprowadzić do projektu ww. uchwały zapis, który 

mówi, że „Przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje wnioski o przyznanie medalu Pro 

Domo Trsoviensi do zaopiniowania komisjom stałym”, a nie tylko komisji merytorycznej dla 

przedmiotu działalności kandydata. Dodała, że w zdaniu: „Wnioski pozytywnie zaopiniowane 

przez komisje,  Przewodniczący Rady przekazuje do zaopiniowania Kapitule Medalu „Pro 

Domo Trsoviensi” – wykreśliłaby słowo pozytywnie.  
 

Zdaniem radnych Michała Ciesielskiego oraz Macieja Skiberowskiego wystarczy opinia 

jednej komisji merytorycznej.  

 

Członkowie Komisji dyskutowali na temat uznania propozycji radnej Brygidy Gency, a także 

na temat tego, że osiągnięcia nagradzanych osób nie mogą wprost wynikać z wykonywanej 

pracy zawodowej.  

 

Powyższa propozycja radnej nie uzyskała poparcia Komisji. Komisja nie zdecydowała się na 

wprowadzenie jakichkolwiek poprawek do ww. projektu uchwały.  

 

Następnie Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały z dnia 13 czerwca 

2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Medalu „Pro Domo Trsoviensi” 

w głosowaniu: 

  5 – za, 

2 – wstrz. (B. Genca, M. Ciesielski). 

 

 

Ad 4. Informacja z realizacji funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli. 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji na pytanie radnej Brygidy Gency, 

poinformowała, że realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów nauczycieli dotyczy 

tylko nauczycieli zatrudnionych w placówkach miejskich.  

 

Członkowie Komisji przyjęli „Informację z realizacji funduszu socjalnego emerytów i 

rencistów nauczycieli” do wiadomości.  

 

Ad 5. Informacja dotycząca naboru dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 

2019/2020 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła Informację dotycząca naboru 

dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz odpowiadała na pytania 

radnych.  

 

Członkowie Komisji przyjęli „Informację dotyczącą naboru dzieci do szkół podstawowych na 

rok szkolny 2019/2020” do wiadomości. 
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Ad 6. Założenia do „Nieobozowej Akcji Lato 2019”.  

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że w miesiącu lipcu-sierpniu 

radni będą zobowiązani odwiedzać organizowany wypoczynek letni z wykorzystaniem 

środków budżetu miasta. 

 

Członkowie Komisji przyjęli „Założenia do Nieobozowej Akcji Lato 2019”  do wiadomości. 

 

Ad 7. Analiza projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020 

 

Pani Sylwia Olek Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła Analizę projektów 

organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020. 

 

Członkowie Komisji przyjęli „Analizę projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 

2019/2020”  do wiadomości. 

 

Ad 8. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański poinformował, że każdy członek komisji dostał 

kserokopie uchwały dotyczącej przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe. 

Poprosił o zgłaszanie wniosków, propozycji zmian do ww. uchwały. 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych propozycji do powyższego.  

 

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 14:56. 
Protokołowała: Natalia Piotrowska, BRM 

 

 

         Przewodniczący 

                                                                           Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  

       

           Tomasz Tobiański 

 

 

 

 


