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P R O T O K Ó Ł   NR  23 / 2008 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  18 sierpnia 2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 

 
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 

 
 
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. Informacja  z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2007 / 2008.  
2. Realizacja uchwały na temat kierunków polityki oświatowej w latach 2007 – 2010. 
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 

2008r.  
4. Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2007 / 2008. 
5. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Sprawy różne, komunikaty,  wnioski. 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 
poinformowała, że pojawiło się kilka spraw dodatkowych, które nie zostały ujęte w porządku 
obrad komisji, a z którymi komisja powinna się zapoznać. Zaproponowała, aby omówić je na 
początku z uwagi na obecność gości.  
 
Radny Zbigniew Urban poinformował członków komisji, że na posiedzeniu Komisji 
Rewizyjnej był obecny z-ca prezydenta Zenon Drewa jak również Kierownik Biura Rozwoju 
Miasta, omówiono sprawę dotyczącą wolnych miejsc w przedszkolach. Była również mowa o 
tym, że Centrum Kształcenia „Nauka” jest zainteresowana otworzeniem przedszkola, które 
mieściłoby się na ul. Warsztatowej 4. Radny zwrócił się z prośbą do członków komisji o 
zajęcie się w/w sprawą.  
 
Z-ca prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował, iż  procedura przedstawionego projektu 
dot. powstania przedszkola toczyła się w m-cu czerwcu i lipcu , w związku z tym w punkcie – 
sprawy różne chciał zapoznać członków z tym tematem.     
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Radna Brygida Genca w związku z brakiem informacji na piśmie zwróciła  się o udzielenie 
odpowiedzi w sprawie rozliczenia czasu pracy kierowcy busa w SP Nr 10.  
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Sylwia Olek poinformowała,                  
że opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi było wynikiem konieczności rozważenia kwestii 
zwiększenia zatrudnienia kierowcy podczas omawiania i zatwierdzania organizacji roku 
szkolnego 2008 / 2009. Po przeprowadzonej kontroli w SP Nr 10 ustalono, że 1 etat kierowcy 
jest niewystarczający, wobec czego zwiększono zakres obowiązków referenta do spraw kadr, 
który zastępował kierowcę busa w ilości średnio 20 godzin miesięcznie. SSP Nr 2 wystąpiło 
do PEFRON o dofinansowanie zakupu drugiego busa. W przypadku gdyby SSP Nr 2 nie 
otrzymało dofinansowania z PFRON w SP Nr 10 zajdzie konieczność zwiększenia 
zatrudnienia kierowcy o ½ etatu. Pani Sylwia Olek poinformowała, że na początku sierpnia 
br. uzyskano informację, iż SSP Nr 2 nie otrzyma dofinansowania na zakup busa i w związku 
z powyższym od 1 września nastąpi wzrost zatrudnienia SP Nr 10. W przypadku jednak 
przekazania starego busa MOPS-u do SSP Nr 2 nastąpi stosowne przesunięcie zatrudnienia               
z SP Nr 10 do SSP Nr 2.     
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa wraz z Panią Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego Danutą Morzuch – Bielawską zaprezentowali i omówili propozycję powstania 
nowego obiektu dla SP Nr 8 na Osiedlu Bajkowym. Teren, na którym znajduje się 
Rowerodrom ma przeznaczenie na usługi oświatowe, ale żeby wybudować tam szkołę 
należałoby najpierw go zlikwidować. Istnieje też możliwość lokalizacji na Osiedlu Witosa, 
ale w tym przypadku należałoby zmienić studium uwarunkowań, co niosło by za sobą koszty 
i przedłużało by się w czasie. Pani Naczelnik stwierdziła, że do tej pory nie robiono analiz 
jakie jest zapotrzebowanie na wybudowanie nowej szkoły. Nie stać na zbudowanie takiego 
systemu bazy danych, który by przeprowadzał takie analizy.  
 
Radna Grażyna Antczak stwierdziła, że nie widzi potrzeby budowania nowych szkół, raczej 
należałoby przeprowadzić analizę, które szkoły należy dostosować do określonego poziomu, 
dofinansować,  przeprowadzić remonty, zmodernizować.  
 
Radny Zbigniew Urban uważa, że można by wybudować nowy budynek dla SP Nr 8, a w 
obecnym zajmowanym budynku funkcjonowałby MOPS. W momencie kiedy zostanie 
utworzony węzeł w Stanisławiu połączony z ul. Jagiellońską teren na którym obecnie 
znajduje się SP Nr 8 stanie się bardzo ruchliwa ulicą.  
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 
poinformowała członków komisji, że jeżeli projekt WPI będzie przyjmowany na sesji 
sierpniowej, to komisja będzie musiała spotkać się przed sesją, aby podjąć stanowisko co do 
budowy nowej szkoły jak i rozbudowy i remontu SP Nr 8. Widzi również konieczność, aby 
członkowie pojechali zobaczyć tereny przedstawione w prezentacji, gdzie mogłaby mieścić 
się szkoła ewentualnie tez przedszkole.  
 
Z-ca prezydenta Miasta Zenon Drewa poinformował, że zwrócił się do nas przedstawiciel  
Centrum Kształcenia „Nauka” o opinię Prezydenta Miasta mówiącą o tym, że jest brak miejsc 
w przedszkolach i jest zapotrzebowanie na przedszkole i taka też opinia została wydana.  
 
Pani Wasiewicz przedstawiciel Centrum Kształcenia „Nauka” powiedziała, że budynek przy 
ul. Warsztatowej 4 pełni role oświatową, znajduje się w nim gimnazjum dla dorosłych, szkoły 
średnie, policealne. Dla przedszkola, które by miało tam powstać jest przewidziane osobne 
wejście do budynku, tak aby nie było styczności dzieci z młodzieżą i dorosłymi tam 
uczęszczającymi. Stwierdziła, ze póki nie ma deklaracji miasta o 3% wkładzie Centrum nie 
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może wystąpić z takim projektem. Jakby natomiast projekt nie wygrał konkursu to wtedy 
można by tez w inny sposób utworzyć to przedszkole. W przedszkolu miałyby odbywać się 
praktyki dla przyszłych wychowawców.  
 
Radny Zbigniew Urban uważa, że właściwym jest podpisanie umowy publiczno – prywatnej i 
przekazanie przez miasto potrzebnych środków w postaci 3% ( tj. 30 tys. zł. ), gdyż brakuje 
wolnych miejsc w przedszkolach, a powstanie nowego na bazie budynku przy ul. 
Warsztatowej 4 rozwiązałoby sytuację.  
 
Pan Myjkowski z Centrum Kształcenia ‘Nauka” wyjaśnił, że otrzymuje się więcej punktów 
przystępując do konkursu, jeżeli jest podpisana umowa o partnerstwie z gminą.  
 
Kierownik Biura Rozwoju Miasta Pani Jolanta Śliwińska powiedziała, że z przedstawionej 
dokumentacji wynikało, że miasto ma obowiązek wniesienia 3% wkładu z racji partnerstwa 
jak również obligatoryjnie. Zaproponowaliśmy wniesienie 3% nie będąc przy tym partnerem 
w projekcie, gdyż miasto nie brało udziału w pisaniu tego projektu i dlatego tez nie chce być 
merytorycznie za niego odpowiedzialne. Taka tez deklaracja ze strony miasta padła, że może 
wejść obligatoryjnie, nie utrudniając projektowi szans wygrania konkursu z wyłączeniem 
partnerstwa.  
 
Pan Myjkowski stwierdził, że powstały 3 projekty, zostały wprowadzone korekty do projektu 
po konsultacji z z-ca prezydenta jak również panią Śliwińską.  
 
Pani Jolanta Śliwińska powiedziała, że konkurs został zamknięty i w przyszłym roku na nowo 
otwarty. Do tego czasu należy przygotować stosowny projekt, zastanowić się w jakiej formie 
ma być napisany. Miasto zadeklarowało 3% wkładu tylko należy zastanowić się w jakiej 
formie, czy w formie dotacji czy też partnerstwa.  
 
Z-ca prezydenta Zenon Drewa zaproponował, aby Centrum Kształcenia „Nauka” złożyło 
konkretne propozycje i wtedy Prezydent z tą przedstawioną propozycją wystąpi do rady.   
 
 
Ad. 1  
         Informacja  z działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2007 / 2008.  
 
Członkowie zaproponowali, aby zastanowić się nad ujednoliceniem wysokości stypendium za 
wybitne osiągnięcia w nauce we wszystkich szkołach.  
Zauważono także różnicę w liczbie godzin lekcji wychowania fizycznego w poszczególnych 
szkołach. Wyjaśniono, że klasy sportowe mają po 10 godz. w-f, natomiast klasy usportowione 
( SP nr 11 ) po 6 godz.  
 
Z-ca Prezydenta Zenon Drewa poinformował członków komisji, że została przeprowadzona 
przez Straż Pożarną kontrola w przedszkolach, również sanepid rozpoczął kontrolę.    
 
Członkowie komisji zapoznali się z informacją z działalności placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2007 / 2008 jednocześnie wnioskując: 
- o podanie przez szkoły ( gimnazja i SP nr 11 ) średniej liczby uczniów w grupach na 
zajęciach z terapii pedagogicznej,   
- szczegółowiej opisać podział godzin do dyspozycji dyrektora. 
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 
poinformowała członków komisji, że na sesję sierpniową przygotuje krótkie wystąpienie 
dotyczące działalności placówek oświatowych w roku szkolnym 2007 / 2008.  
 
Ad. 2   
          Realizacja uchwały na temat kierunków polityki oświatowej w latach 2007 – 2010. 
 
Z-ca Prezydenta Zenon Drewa poinformował, że w związku z likwidacją zajęć gimnastyki 
korekcyjnej w Powiatowym Ośrodku Sportu od nowego roku szkolnego gimnastyka 
korekcyjna odbywać się będzie w czterech punktach: ( wg rejonizacji )  
- na osiedlu Czyżykowo zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. 
Udział w tych zajęciach będą brali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10  
z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Nr 1, 
- Osiedle Śródmieście oraz Stare Miasto, które obejmuje uczniów ze Sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły 
Podstawowej Nr 11 oraz Gimnazjum Nr 2, będzie miało swoje centrum gimnastyki 
korekcyjnej w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji,  
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej na Osiedlu Staszica odbywać się będą w Szkole 
Podstawowej Nr 7, 
- na Suchostrzygach- dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 12 
oraz Gimnazjum Nr 3 i będzie mieściło się w Szkole Podstawowej Nr 12.  
 
Do czasu rozpoczęcia zajęć gimnastyki korekcyjnej na dyrektorach szkół spoczywa 
obowiązek rozpropagowania informacji o możliwości udziału uczniów w zajęciach.  
 
Jednocześnie członkowie skierowali następujący wniosek do Pana Prezydenta:  

 
Członkowie wnioskują o przekazanie informacji czy istnieje możliwość wypowiedzenia 
umowy Pomorskiej Izbie Przemysłowo Handlowej, której został oddany w użyczenie 
budynek przy ul. Niepodległości 1.  

głosowanie : 
7 – za / jednogłośnie / 

( nieobecny podczas głosowania radny Cz. Roczyński ) 
 

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia kierunków 
prowadzenia polityki oświatowej miasta Tczewa na lata 2007 – 2010 za rok szkolny 
2007/2008 z zastrzeżeniem punktu 1 dotyczącego zapewnienia kształcenia integracyjnego na 
wszystkich poziomach kształcenia oraz zapewnienie od roku szkolnego 2008 /2009 
nauczyciela dodatkowego ( wspomagającego ) na każdej lekcji, którego realizacja została 
rozłożona na 2 lata. Informację z realizacji tej uchwały przedstawi na sesji radna Barbara 
Kamińska.  
 
Ad. 3 
          Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za                       

I półrocze 2008r. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas przedstawiła informację z przebiegu wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 r. Stwierdziła, że wszystko przebiega 
prawidłowo.  
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Radna Grażyna Antczak powiedziała, że docierają do niej opinie mieszkańców, że w 
amfiteatrze nic się nie dzieje. Należy by się zastanowić nad przywróceniem, kontynuacją 
imprez w parku.  
 
Członkowie zapoznali się z informacją z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za I półrocze 2008r. nie wnosząc uwag. 
 
Ad. 4 
         Informacja z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w roku szkolnym 2007 / 2008. 
     
Członkowie komisji zapoznali się z informacją z działalności Młodzieżowej Rady Miasta w 
roku szkolnym 2007 / 2008. 
 
Jednocześnie członkowie zwrócili uwagę na to, aby w momencie, gdy zostanie powołana 
nowa Młodzieżowa Rada przekazać jej opiekunowi i przewodniczącemu, aby samodzielnie 
przygotowali informację z działalności, nie jest to zadanie Wydziału Oświaty.   
 
Ad. 5 
          Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu miasta na 2008 rok.  
 

 Poinformowała członków komisji, że pojawił się problem dotyczący boiska przy ul. 
Ceglarskiej, gdyż kwota wynikająca z kosztorysu jest o wiele wyższa niż kwota 
zabezpieczona w budżecie. Należy się zastanowić czy zwiększyć kwotę i ogłosić przetarg, ale 
nie wiadomo czy znajdzie się wykonawca, który do końca roku wykonana tę inwestycję  

 ( wzrost o 940 tys. ). Po rozmowach stwierdzono, że zanim zostanie ogłoszony przetarg i 
znajdzie się wykonawca, będzie za mało czasu, aby zakończyć to w tym roku, więc zostanie 
ogłoszony przetarg na 2 lata. 

 Wzrosną również kwoty budowy boiska „ Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 11, inwestycja 
ma kosztować 1 mln 900 tys. zł.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
zmieniającą uchwałę w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów i psychologów. 
 

głosowanie : 
7 – za / jednogłośnie / 

( nieobecny podczas głosowania radny Cz. Roczyński ) 
 
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum 
Wystawienniczo – Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie. 
 

głosowanie : 
7 – za / jednogłośnie / 

( nieobecny podczas głosowania radny Cz. Roczyński ) 
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Ad. 6 
          Sprawy różne, komunikaty,  wnioski. 
 
Komisja po zapoznaniu się z informacją dotyczącą przejęcia budynku po byłym Zespole 
Szkół Kolejowych przy ul. Pl. Grzegorza stoi na stanowisku, że należy przejąć w/w budynek. 
 

głosowanie : 
7 – za / jednogłośnie / 

( nieobecny podczas głosowania radny Cz. Roczyński ) 
 
 

Z-ca Prezydenta poinformował członków, że zachodzi potrzeba zarezerwowania środków 
finansowych w wysokości 600 tys. zł jako wkładu własnego do projektu rewitalizacji starego 
miasta. Środki finansowe będą przeznaczone na dodatkowe prace związane z przejęciem 
budynku przy Pl. Grzegorza.   
 
 

   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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


