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P R O T O K Ó Ł   NR  24 / 2008 
 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  11 września 2008 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.15 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 :  7 tj.:             
                            

- Barbara Kamińska  
                                        -     Grażyna Antczak – nieobecna usprawiedliwiona 

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

 

Członkowie komisji o godz. 13.15 pojechali na Osiedle Witosa i Bajkowe w celu zapoznania 

się z ewentualna lokalizacją budowy nowej szkoły podstawowej. Po powrocie dalsza część 

komisji odbyła się w Sali okrągłej Urzędu Miejskiego.  

 

 

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, do którego nie zgłoszono uwag. 

 

1. Dyskusja nad modernizacją SP 8 i ewentualną budową nowej szkoły podstawowej                

( wyjazd komisji na Osiedle Górki i Bajkowe ). 

2. Propozycje do budżetu miasta na rok 2009 w zakresie oświaty, kultury i sportu.  

3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  

 

 

Ad. 1  
    Dyskusja nad modernizacją SP 8 i ewentualną budową nowej szkoły podstawowej                
( wyjazd komisji na Osiedle Górki i Bajkowe ). 

 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 pani Barbara Matysiak przedstawiła tradycje szkoły jak 

również potrzeby. Najważniejszą potrzebą szkoły jest wybudowanie sali gimnastycznej.               

W tym roku kwota na remonty wyniosła około 136 tys. W szkole również jest brak szatni.  
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Radny Tomasz Tobiański zaproponował, aby  SP Nr 8 przenieść do innego budynku, w inne 

miejsce. Można by również w SP Nr 12 jedno skrzydło przeznaczyć na przedszkole zamiast 

rozbudowywać proponowane 3 przedszkola.   

 

Natomiast radny Kazimierz Smoliński uważa, że na osiedlu Suchostrzygi muszą 

funkcjonować 2 szkoły, gdyż jest duża ilość dzieci. Natomiast nie widzi przeszkody, aby 

wybudować nową szkołę, do której uczęszczałyby dzieci z Osiedla Bajowego i Witosa. 

Zdanie to podziela również radny Czesław Roczyński.  

 

Radna Brygida Genca uważa, że w obecnym budynku SP Nr 8 nie powinna znajdować się 

szkoła, należałoby wybudować nowy budynek dla tej szkoły, a budynek przeznaczyć na coś 

innego np. jako centrum kryzysowe, ośrodek rehabilitacyjny.  

 

Członkowie komisji wizytując teren na Osiedlu Bajkowym wskazali trzy tereny na których 

mogła by powstać szkoła. Należałoby w 2009 r. przygotować dokumentacje budowy, a w 

2010 r. rozpocząć budowę.      

 
Skierowano następujące wnioski do Prezydenta Miasta: 

 
Członkowie komisji wnioskują o ujęcie w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013 budowy nowego 

budynku dla Szkoły Podstawowej Nr 8 na Osiedlu Bajkowym ze wskazaniem lokalizacji przy 

Al. Kociewskiej działka nr 11/12 stanowiąca własność Wojskowej Agencji    

Mieszkaniowej. Jednocześnie wnoszą o wszczęcie procedury związanej z przejęciem w/w 

działki przez gminę miejską Tczew. 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie /  

 ( nieobecna podczas głosowania radna Brygida Genca 

nieobecna radna Grażyna Antczak ) 

 

Komisja wnioskuje o przesunięcie terminu sporządzenia dokumentacji na budowę Sali 

gimnastycznej przy SP Nr 8 na 2010 rok i realizację w 2011 roku ( po przeprowadzeniu 

debaty na temat sieci szkół na terenie miasta ). 

 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie /  

 ( nieobecna podczas głosowania radna Brygida Genca 

nieobecna radna Grażyna Antczak ) 

 
Jednocześnie zaproponowano następujący wniosek odnośnie budowy przedszkola na Osiedlu 

Witosa:  

 

Komisja wnioskuje o ujęcie w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Tczewa na lata 2006 – 2013 budowy budynku 

użyteczności publicznej na Osiedlu Witosa, w którym funkcjonować będzie świetlica 

osiedlowa, biblioteka i przedszkole. Realizacja tej inwestycji zdaniem członków komisji 

powinna rozpocząć się w roku 2009.  

głosowanie: 

7 – za / jednogłośnie /  

( nieobecna radna Grażyna Antczak ) 
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Ad. 2  
    Propozycje do budżetu miasta na rok 2009 w zakresie oświaty, kultury i sportu.  

 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej poinformowała, że 

propozycje do budżetu miasta na 2009 rok można składać do 30 września br. dlatego też 

członkowie swoje wnioski zgłoszą na kolejnym posiedzeniu w dniu 18 września.   

 
 
Ad. 3  

   Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
Skarbnik miasta Helena Kullas omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

budżetu miasta na 2008r. Wyjaśniła, że jednostki organizacyjne wciąż składają wnioski i 

dlatego też ostateczny projekt uchwały będzie gotowy w przyszłym tygodniu.  

 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa powiedział, że jest potrzeba zabezpieczenia 100 tys. zł. z 

przeznaczeniem na dokumentację rozbudowy trzech przedszkoli: „ Czwóreczka”, 

„Jarzębinka”, „Chatka Puchatka”. 

 

Radna Brygida Genca stwierdziła, że wybudowanie przy tych przedszkolach 1-2 sali to koszt 

ok. 150 tys. na jedno przedszkole. Za taką kwotę nie wybudujemy żadnego nowego 

przedszkola.  

 

Radny Kazimierz Smoliński stwierdził, że nie może być w tym przypadku kwestii szybkiej 

decyzji, gdyż jest to działalność komercyjna, dochody osób prowadzących przedszkola się 

zwiększą. Należy najpierw sporządzić symulację jaki koszt wyniesie dobudowa sal. Podjęcie 

decyzji niesie za sobą konsekwencje. Zdaniem radnego budowa przedszkola na Osiedlu Górki 

powinna być jak najszybciej realizowana. Stwierdził, że mówiono iż wybrano te 3 

przedszkola bo są takie same architektonicznie, a tak naprawdę są tylko podobne skoro trzeba 

trzy dokumentacje wykonać. Decydowanie teraz o rozbudowie tych przedszkoli jest 

przedwczesne.  

 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa powiedział, że od początku była mowa, że te 3 przedszkola są 

podobne a nie takie same.   

 

Radna Brygida Genca powiedział, ze zawsze wnioskowała, żeby dofinansować przedszkole 

Nr 9, dobudować szatnię. Czeka na kosztorys całkowitego remontu tego przedszkola, gdyż 

zdaniem radnej przedszkole na Starym Mieście musi funkcjonować.  

 

Radny Krzysztof Misiewicz stwierdził, że zamiast rozbudowy tych 3 przedszkoli lepiej 

wybudować salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 8.   

 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa powiedział, że wciąż są pewne rzeczy robione w przedszkolu 

Nr 9. Pod koniec września będzie gotowy projekt na adaptację poddasza, na początku 

października będzie opracowany plan pracy na następny rok. Trzeci przetarg na zrobienie 

ogrodzenia nie doszedł do skutku z braku wykonawców. W 1 września 2009 możemy nie być 

w stanie zabezpieczyć miejsc dla wszystkich zgłoszonych chętnych i to będzie problem. 

Budowa przedszkola na Osiedlu Górki potrwałaby przynajmniej 2 lata. Największa potrzeba 

rozbudowy przedszkola jest na Suchostrzygach, a najmniejsza na Czyżykowie. Jeżeli na dzień 

1 września 2009 r. miały by te inwestycje zostać już zakończone, tak aby mogły już tam 
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uczęszczać dzieci to decyzję trzeba podjąć o ich rozbudowie jak najszybciej. Bo może 

pojawić się również problem z znalezieniem wykonawcy.  

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa powiedział również, że należy rozważyć budowę sali 

gimnastycznej dla Gimnazjum Nr 2.   

 
Przyjęto następujący wniosek w tej sprawie: 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości 

wcześniejszego przystąpienia do budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 rezygnując 

jednocześnie z modernizacji boiska przy tej szkole lub remontu Hali Pilawa i budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy SSP Nr 2.  

 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie /  

 ( nieobecna podczas głosowania radna Brygida Genca 

nieobecna radna Grażyna Antczak ) 

 
 
 
Członkowie komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie ustalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2009.  

 

Radna Brygida Genca powiedziała, że rada podejmuje decyzję podziału środków dla 

organizacji i dlatego powinno być tak, że środki te powinny być dzielone na komisjach 

merytorycznych , a nie na komisji oceniającej. Komisje merytoryczne powinny decydować na 

co te środki powinny być przeznaczone. Podczas kontroli z NIK-u były pewne zastrzeżenia co 

do składu komisji oceniających. 

 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa powiedział, że była mowa o tym, aby skład zespołu stanowili 

radni z merytorycznych komisji w zależności od rozpatrywanego tematu.   
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej radna Barbara Kamińska 

zaproponowała, aby członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Polityki 

Społecznej, gdzie w/w projekt uchwały będzie szczegółowo omawiany i będzie można 

zgłaszać do niego uwagi /wnioski. 

 
 
Ad. 4  

    Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  
 

Na posiedzenie komisji przyszedł pan Jarosław Gołąbek – z-ca komendanta wojewódzkiego 

OHP, który poinformował członków komisji o obecnej sytuacji. Powiedział, że pojawił się 

coroczny problem jakim jest nabór do OHP. Młodzież w wieku 15 lat, która nie ukończyła 

gimnazjum może kontynuować naukę w OHP. Zajęcia prowadzone są w budynkach OHP 

przy ul. Sobieskiego, dlatego też występuje do gminy o umożliwienie takiego nauczania w 

gimnazjum Nr 2 i 3. Planowaliśmy przyjąć 580 uczni, a zgłosiło się ponad 800. Nabór był 

zaplanowany na miesiąc czerwiec, ale trwa do dnia dzisiejszego. Nawet zdarza się, że 

dyrektorzy gimnazjów kierują uczniów do OHP nawet w listopadzie. Przewidywano otwarcie 
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jednego oddziału natomiast bo tak dużej ilości chętnych trzeba otworzyć kolejny. Gminy, z 

których dojeżdżają uczniowi są gotowe podpisać porozumienie i przekazać do gminy 4/12 

subwencji. Dla 6 uczniów zabrakło subwencji do końca roku. OHP nie ma prawa 

prowadzenia szkoły, dlatego wszystko odbywa się w innych placówkach.  

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa powiedział, że gmina musi zorganizować takie kształcenie, za 

tym idzie subwencja. Przewidzieliśmy jeden oddział, nie wiedzieliśmy że aż tylu uczniów się 

zgłosi. Zwiększenie wyniesie 15 tys. na I oddział na 4 miesiące do końca roku szkolnego. Jest 

duża liczba uczniów spoza Tczewa. Należy to jakoś rozstrzygnąć, mamy czas do marca, żeby 

to uregulować, taka sytuacja nie powinna się więcej zdarzyć. Inne gminy powinny tez 

zapewniać obsługę dydaktyczną, nasza gmina nie może sama borykać się z takim ciężarem.    

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa poinformował członków komisji, że gmina wystąpiła z 

pismem do Centrum Kształcenia „Nauka” z propozycja przekazania 30 tys. zł. na utworzenia 

przedszkola. Jednak Centrum upiera się przy partnerstwie na co gmina nie chce się zgodzić, 

gdyż wtedy będzie musiała nadzorować i kontrolować działalność tej placówki.   

 
Komisja przyjęła do wiadomości pismo kierowane od Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody dotyczące trwających obecnie prac legislacyjnych w sprawie nowych uregulowań 

prawnych funkcjonowania parków krajobrazowych, zawiesza się uzyskanie wiążącej 

akceptacji samorządów w tym zakresie do czasu wejścia w życie odpowiednich przepisów.    

 
 

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

Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 18.30 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


