BRM.0012.4.5.2020

PROTOKÓŁ Nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 19 sierpnia 2020 r.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16.30 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: 6 na 7 - osobowy skład
komisji.
1. Wojciech Borzyszkowski
2. Michał Ciesielski
3. Krystian Cieśnik
4. Brygida Genca - nieobecna
5. Wojciech Korda
6. Maciej Skiberowski
7. Tomasz Tobiański
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r.
Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej
Sprawy różne, komunikaty, wnioski

Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański przedstawił porządek posiedzenia komisji ujęty w
zawiadomieniu.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Wobec powyższego
Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański - poddała pod głosowanie porządek posiedzenia
komisji.
W wyniku jawnego głosowania
Porządek posiedzenia komisji
przyjęto jednogłośnie: za –6
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Genca
Realizacja porządku posiedzenia komisji:
Ad 1.
Przywitanie i stwierdzenie quorum komisji.
Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości
(według listy obecności),
- Adama Urbana Z-cę Prezydenta Miasta Tczewa,
- Ryszarda Różyckiego Prezesa Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki Kociewiak w
Tczewie.
Przewodniczący Komisji Tomasz Tobiański – stwierdził, że jest wymagane quorum komisji, tj.
w posiedzeniu komisji uczestniczy 6 radnych na 7 osobowy skład komisji.
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Ad 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18 czerwca 2020 r.
Członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia w dniu 18 czerwca 2020 r.
w głosowaniu: za – 6 /jednogłośnie/
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Genca
Ad 3.
Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej
1. Zaopiniowanie projektu uchwały z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały i zwrócił się do Z-cy Prezydenta Miasta
Adama Urbana o omówienie jego treści.
Uwag nie zgłoszono
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021.
w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Genca
Ad 4.
Sprawy różne, komunikaty, wnioski.
1. Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Ryszardowi Różyckiemu Prezesowi
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki Kociewiak w Tczewie, który zwrócił
się do komisji o przedstawienie opinii dotyczącej użyczenia Bulwaru
Nadwiślańskiego na organizację ogólnopolskiego biegu VI Dycha nad Wisłą w dniu
29 sierpnia 2020r.
Członkowie komisji po zapoznaniu się z uzasadnieniem pana prezesa SKFIiT w Tczewie
stwierdzili, iż odmowa przez pana Prezydenta Miasta Tczewa zorganizowania biegu, była
uzasadniona w odpowiedzi, którą wnioskodawca otrzymał. Pan prezydent poinformował, iż w
mieście Tczewie w okresie koronawirusa, odwołane są wszystkie imprezy.
Przewodniczący Komisji przedstawił i poddał pod głosowanie opinię Komisji:
Komisja zapoznała się z pismami Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Turystyki Kociewiak
w Tczewie z dnia 17.08.2020r. dotyczącymi pisma WGM.6850.4.3.2020.MG z 14.07.2020r.
oraz pisma ZUK-MZD.AK.5125-134.2/20 odnośnie użyczenia Bulwaru Nadwiślańskiego na
organizację ogólnopolskiego biegu VI Dycha nad Wisłą w dniu 29 sierpnia 2020r.
Komisja przychyliła się do decyzji Pana Prezydenta Miasta, iż ze względu na zapobieganie
rozprzestrzenianiu się COVID-19 i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Tczewa, wszystkie
imprezy plenerowe, występy cyrkowe, festyny, lunaparki oraz zorganizowane biegi czy inne
imprezy sportowe, są odwołane.
Zdanie odrębne do opinii Komisji wyraził radny Michał Ciesielski, który nie widzi przeszkód,
aby impreza odbyła się w/w miejscu.
w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Genca
Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek dotyczący budowy boiska do piłki ręcznej i nożnej
plażowej.
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków na wybudowanie ,,multi” boiska do piłki ręcznej
oraz nożnej plażowej. Komisja proponuje zlokalizować boisko na trenie Niecki Czyżykowskiej,
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bądź na terenie sąsiedztwa szkół miejskich. Środki na wybudowanie w/w boiska, prosimy
zabezpieczyć w projekcie budżetu miasta na 2021 rok.
w głosowaniu: za – 6 jednogłośnie
nieobecna na posiedzeniu komisji: B. Genca
Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji ok. godz. 17.30

Przewodniczący
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Tomasz Tobiański

Sporządziła: Łucja Kussowska BRM
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