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P R O T O K Ó Ł   NR  10 / 2007 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  20 września 2007 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 

 
 

Posiedzeniu Komisji  - przewodniczyła radna  Barbara Kamińska 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  
 

Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności :  8 tj.:                                        

- Barbara Kamińska  
                                        -     Grażyna Antczak  

-  Mirosław Augustyn  
-  Brygida Genca  
-  Bogumiła Jeszke 
-  Janusz Kulpa  
-  Czesław Roczyński 
-  Tomasz Tobiański 

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  - powitała wszystkich 

przybyłych na posiedzenie radnych oraz gości / według listy obecności /  

Następnie przewodnicząca odczytała zaproponowany  porządek  posiedzenia, ujęty w   

zawiadomieniu Komisji :   

 

1. Spotkanie z Dyrekcją i przedstawicielami Rady Pedagogicznej SSP Nr 2.   

2. Propozycje do budżetu miasta na rok 2008 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 

3.Analiza i zaopiniowanie materiałów na   sesję Rady Miejskiej. 

4. Ocena przebiegu „ Nieobozowej Akcji Lato 2007”. 

5. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
 

Na posiedzenie komisji przyszedł pan Tomasz Urban, który reprezentował rodziców dzieci 

należących do klubu MKS Wisła. Poinformował członków komisji o zdarzeniu , które miało 

miejsce w dniu 09.09.br. Wtedy miał odbyć się mecz ligowy juniorów rocznik 96 MKS Wisły 

z Tczewskim Klubem Piłkarskim. Jednak ze względu na złą pogodę, gdyż padał deszcz, a 

przede wszystkim ze względu na fakt iż prezes Tczewskiego Klubu Piłkarskiego udostępnił 

boczne, a nie główne boisko mecz się nie odbył.  

Rodzice dzieci grających w klubie nie rozumieją dlaczego prezes Tczewskiego Klubu 

Piłkarskiego nie udostępnił głównego boiska tylko boczne, na którym była nawierzchnia nie 

nadająca się do gry. Pan Urban zwrócił się z zapytaniem, kto zarządza boiskiem i jest 

odpowiedzialny za jego udostępnianie.  

Problem stanowi również zapewnienie transportu na mecze wyjazdowe dla dzieci, gdyż przez 

2 lata dzieci były dowożone przez rodziców.   

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa powiedział, że obiekt znajdujący się przy ul. Elżbiety jest w 

użyczeniu Tczewskiego Klubu Piłkarskiego. To właśnie ten klub podejmuje decyzje co się 

tam będzie odbywać. Zaznaczył również, że boisko boczne spełnia wymagane standartowe 
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warunki. Natomiast spraw interwencyjnych nie da się rozstrzygnąć w dniu meczu. Zadaniem 

sędziego jest ocenienie czy w danym dniu boisko nadaje się do gry czy tez nie , jeśli nie to w 

takiej sytuacji mecz jest przekładany. Pewien przepływ informacji powinien być, ale nie 

jesteśmy władni podjąć decyzję w dniu meczu, na którym boisku ma odbyć się mecz, a nie 

możemy zmusić pana prezesa do udostępnienia innego boiska. Natomiast nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby spytać pana prezesa, dlaczego w tym dniu nie wyraził zgody, aby mecz 

odbył się na dużym boisku.  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 

zaproponowała, aby złożyć stosowne pismo do zarządu  klubu MKS Wisła, w którym zostaną 

przedstawione stosowne uwagi i wnioski, a komisja po otrzymaniu w/w pisma ustosunkuje 

się do wniosków w nim zawartych.      

 

Ad. 1  
                Spotkanie z Dyrekcją i przedstawicielami Rady Pedagogicznej SSP Nr 2.   
 

Członkowie komisji zostali oprowadzeni po budynku szkoły przez dyrektora tej placówki, 

pana Jarosława Bartoszewskiego.  

Pan dyrektor przedstawił najważniejsze problemy tej placówki, z którymi się boryka. Do 

najważniejszych należy: 

- zły stan boisk, asfalt jest w stanie fatalnym, 

- dach budynku wymaga remontu, wykonano już projekt dotyczący przeprowadzenia 

remontu, jak tylko zostanie zaakceptowany nastąpi jego realizacja.   

 

Radna Grażyna Antczak zauważyła, że plac przed szkołą jak również boisko jest 

nieuporządkowane, zaniedbane, mało estetyczne. Należy uporać się ze śmieciami  

znajdującymi się na boisku, należy je częściej wywozić, gdyż wiatr je roznosi po całym placu.  

Radna uważa również, że dyrektorzy placówek oświatowych nie zabiegają o to by w ich 

placówce było lepiej, nie maja pomysłu na pozyskiwanie własnych środków.   

 

Radna Barbara Kamińska poruszyła sprawę dotyczącą dodatków motywacyjnych dla 

nauczycieli uczących w klasach integracyjnych ( zarówno wiodących jak i wspomagających )  

- zgodnie  wcześniejszymi ustaleniami, ten właśnie dodatek powinien być wyższy aby 

zrekompensować szczególny charakter pracy tych nauczycieli. Problem będzie omawiany 

podczas nowelizacji regulaminu wynagradzania nauczycieli za rok 2008.   

 

 

Ad. 2    
          Propozycje do budżetu miasta na rok 2008 w zakresie oświaty, kultury i sportu. 
 

Członkowie komisji skierowali następujące wnioski do projektu budżetu miasta na 2008 rok.   

 

1. Komisja wnioskuje, aby w budżecie miasta na rok 2008 zapewnić środki na realizację 

zadań wynikających z przyjętej uchwały Nr X / 64 / 2007 z dnia 30 sierpnia 2007r.  Rady 

Miejskiej w sprawie kierunków prowadzenia polityki oświatowej w latach 2007 – 2010.  

 

2. Członkowie wnioskują, aby od roku szkolnego 2008 / 2009 dla dzieci klas III szkół 

podstawowych odbywały się bezpłatne lekcje nauki pływania. 

 

głosowanie : 

8 – za / jednogłośnie / 
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3. Komisja wnioskuje o podniesienie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody                

i stypendia sportowe.  

 

głosowanie : 

7 – za / jednogłośnie / 

( radna B. Genca nie uczestniczyła w głosowaniu )  

 

4. Komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych o 100% tj. do kwoty 500 tys. zł. z 

przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży realizowanych przez 

kluby sportowe.  

 

głosowanie : 

7 – za / jednogłośnie / 

( radna B. Genca nie uczestniczyła w głosowaniu )  

 

 

5. Komisja wnioskuje o zwiększenie puli środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki 

motywacyjne dla nauczycieli  od 01stycznia 2008 roku.  

 

głosowanie : 

8 – za / jednogłośnie / 

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

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2007 rok omówiła 

Skarbnik Miasta pani Helena Kullas.  

 

W spotkaniu komisji uczestniczył pan Czesław Glinkowski, który zwrócił się z prośbą o 

dofinansowanie jego ksiązki „Przywróćmy pamięć”. Powiedział, że w ubiegłym roku 

zaproponował Towarzystwu Miłośników Ziemi Tczewskiej, którego jest członkiem, że 

przygotuje książkę wraz z innymi członkami w/w Towarzystwa  / o pochowanych na 

tczewskich cmentarzach / o mieszkańcach Tczewa uczestniczących w wydarzeniach 

związanych z naszym miastem. Pan Glinkowski myślał, że TMZT wraz z władzami miasta 

ustali pewne przygotowania związane z treścią i wydaniem książki. Jednak do takiego 

porozumienia nie doszło i w związku z powyższym pan Czesław Glinkowski zwrócił się do 

komisji o zakup tysiąca egzemplarzy przez miasto – co jest warunkiem aby książka mogła w 

ogóle być wydana.  

 

Radna Grażyna Antczak zwróciła się z zapytaniem  czy można by było wprowadzić pewna 

ilość egzemplarzy do księgarni, gdyż uważa, że tego typu ksiązka powinna znaleźć się w 

sprzedaży.   

 

Pan Czesław Glinkowski powiedział, że jeżeli miasto zakupi egzemplarze to księgarnie nie 

mogą.  

 

Radny Czesław Roczyński zwrócił uwagę na fakt, iż radny Krzysztof Korda zgłosił 

interpelację, aby każda publikacja dotycząca miasta ukazywała się w Internecie z czym wiążą 

się pewne koszty.  
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Skarbnik Miasta pani Helena Kullas poinformowała, że wpłynął wniosek o uwzględnienie w 

korekcie budżetu środków finansowych na zakup książki. Jednak prezydent wstrzymał się z 

podjęciem decyzji przyznania tych środków, gdyż chciał uzyskać opinie komisji.  

 

Radna Brygida Genca zaproponowała, aby postępować w każdym przypadku tak samo, czyli 

miasto zakupiło by pewna ilość danej publikacji, a reszta by była przeznaczona do zakupu w 

księgarniach.   

Zważywszy jednak wszystkie okoliczności związane z tą propozycją komisja zajęła 

następujące stanowisko:   

 

Komisja wnioskuje, aby w rozdz. 71035 § 4300 – miejsca pamięci – zakup usług 
pozostałych przeznaczyć kwotę 10.000 zł. na dofinansowanie ksiązki pt. „Przywróćmy 
pamięć”, której autorem jest Pan Czesław Glinkowski. Opracowany temat będzie 
stanowił jedyną jak dotychczas publikację – historię i zapis wszystkich miejsc pamięci w 
Tczewie. 
 

głosowanie: 

5 – za 

1 – przeciw / radna B. Genca / 

2 – wstrz. / radna G. Antczak, radny Cz. Roczyński / 

 

 

Radny Tomasz Jezierski wraz z członkiem klubu MKS Wisła zwrócił się z prośbą do 

członków komisji o zwiększenie po stronie wydatków z przeznaczeniem na promowanie 

miasta przez drużynę piłki ręcznej mężczyzn MKS Sambor o 10.000 zł., przez Tczewski Klub 

Piłkarski o 5000 zł. i przez MKS Wisłę o 10 000 zł. – motywując prośbę  przedstawił 

trudności w/w klubów sportowych.  

 

Radny będąc jednocześnie prezesem klubu MKS Wisła poinformował, że z rozmów 

przeprowadzonych z Tczewskim Klubie Piłkarskim wynika, że zarząd nie widzi możliwości 

połączenia obydwóch klubów. Jest pewna współpraca związana z „wypożyczaniem” sobie 

nawzajem zawodników, ale o połączeniu nie ma mowy.  

 

Członkowie komisji wnioskują o zwiększenie w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 
sprawie budżetu miasta na 2007 rok, po stronie wydatków zaplanowanych na promocję 
miasta Tczewa przez drużynę piłki ręcznej mężczyzn z MKS Sambor o 10.000 zł.  
 

głosowanie: 

7 – za 

1 – wstrz. / radna G. Antczak / 

 

Członkowie komisji wnioskują o zwiększenie w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, po stronie wydatków zaplanowanych na 
promocję miasta Tczewa przez Tczewski Klub Piłkarski o  5000 zł.  
 

głosowanie: 

7 – za 

1 – wstrz. / radna G. Antczak / 

 

Członkowie komisji wnioskują o zwiększenie w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu miasta na 2007 rok, po stronie wydatków zaplanowanych na 
promocję Tczewa przez MKS Wisła o 10.000 zł.                                 



 5 

 

głosowanie: 

7 – za 

1 – wstrz. / radna G. Antczak / 

 

 

 

Radna Brygida Genca zwróciła się z zapytaniem czy został rozstrzygnięty przetarg na 

prowadzenie stołówki w SP Nr 10. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował, że nie posiada takiej informacji i że 

sprawdzi.  

 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawie: 
 

- zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia Tczewskiej Karty Wieloletniej Współpracy 

Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 

lata 2006-2008, 

 

Z następującymi zmianami: 

 

a) w dziale III pkt. 1.1 wykreślenie liczby „ 85%” i wpisanie „90%” 

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

 

b) w dziale III pkt. 7 dopisanie słów – „ oraz komisji merytorycznej i Komisji Finansowo – 

Budżetowej Rady Miejskiej”, 

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

c)  w dziale V pkt 2.11 dopisanie słów – „ z udziałem dwóch przedstawicieli Komisji Polityki 

Społecznej Rady Miejskiej”.  

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

 

- uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami  prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2008, 

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

 

 

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na      

  rok 2007 dla przedszkoli publicznych miasta Tczewa, 

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 
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 - ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 dla przedszkoli               

    publicznych i niepublicznych w mieście Tczewie 

 

głosowanie: 

8 – za / jednogłośnie / 

 

- ustalenia wysokości diet dla radnych ( dot. waloryzacji )  

 

głosowanie: 

5 – za 

1 – przeciw / radna G. Antczak / 

2 – wstrz. / radna B. Genca , radny J. Kulpa / 

 

- ustalenia wysokości diet dla radnych ( podwyżka o 10% )  

 

głosowanie: 

2 – za / radna B. Genca , radny J. Kulpa /  

5 – przeciw  

/ nieobecna radna B. Jeszke /  

 

Skarbnik Miasta pani Helena Kullas poinformowała, że zostaną wprowadzone na sesję dwa 

projekty uchwał w sprawie : 

-  ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej na rok 2007 na dofinansowanie  

    zakupu jednolitego stroju dla Publicznego Gimnazjum Katolickiego w Tczewie, 

 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania      

   dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uprawnionych uczniów Specjalnego  

   Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie. 

 

Podjęcie w/w uchwał jest wymogiem ustawowym, wynika z rozporządzenia                                      

o dofinansowaniu jednolitego stroju szkolnego.  

 
   Ad. 4  
             Ocena przebiegu „ Nieobozowej Akcji Lato 2007”. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 

poinformowała, że informacja dotycząca oceny przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2007” 

będzie omawiana na posiedzeniu w m-cu  październiku, gdyż wtedy zostanie to wprowadzone 

do porządku sesji RM.  

 
Ad. 5 
          Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 

odczytała następujące pisma: 

- w sprawie sytuacji w Chórze Męskim  „ECHO” ( dot. zamiaru zmian personalnych na   

  stanowisku dyrygenta )  

- Parafia Rzymskokatolicka zwróciła się z pismem o przedłużenie terminu realizacji prac     

  konserwatorskich przy dwóch barokowych ołtarzach bocznych, 

- dyr. Przedszkola Nr 9, 

- dyr. Przedszkola Niepublicznego „Jarzębinka” dot. planowanych , koniecznych prac    

  remontowych w przedszkolu. 
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Jeśli ktoś z członków komisji wyraża wolę otrzymania kserokopii danego pisma może zgłosić 

się po nie do Biura Rady.   

 

Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w związku z podjętą uchwałą w sprawie 
przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży wytypowała 
radną Bogumiłę Jeszke do składu komisji opiniującej wnioski o nagrody Prezydenta 
Miasta Tczewa dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa przekazał członkom komisji materiał dotyczący 

programu rozwoju sportu na lata 2007 – 2010. Po zapoznaniu się z nim przez radnych będzie 

on szczegółowo omawiany na posiedzeniu listopadowym komisji, gdyż sesja w m-cu 

listopadzie będzie poświęcona kulturze fizycznej.   

 

 

 

   Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury i      

Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 15.00 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


