
 

P R O T O K Ó Ł   NR  25 / 2008 

 

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

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 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 :  7 tj.:             
                            

- Barbara Kamińska  
                                        -     Grażyna Antczak – nieobecna usprawiedliwiona 

-  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, do którego nie zgłoszono uwag. 

 

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

2. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

3. Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  

 

 

Z-ca prezydenta miasta Mirosław Pobłocki w nawiązaniu do tematów omawianych na 

poprzednim posiedzeniu komisji powiedział, że z trzech miejsc, które zdaniem komisji 

nadawałyby się pod budowę budynku dla Szkoły Podstawowej Nr 8 faktycznie najbardziej 

odpowiednim byłby teren stanowiący własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Jest ona 

położona najbliżej Osiedla Witosa ( z tych trzech proponowanych ). Pojawiła się jeszcze 

jedna możliwość budowy na Osiedlu Witosa na działce „ tzw. w polu”, gdyby były nowe 

granice miasta. Należałoby podjąć dyskusję na temat sieci szkolnictwa podstawowego w 

mieście. Osiedle Witosa jak i Bajkowe będą nadal się rozbudowywać, więc będzie się 

zwiększać liczba dzieci. Rok przyszły należałoby poświęcić na dyskusję dotyczącą oświaty. 

Pierwszy wydatek to sala gimnastyczna w SP Nr 8 na 2010r., należałoby tę inwestycję 

przesunąć na rok, żeby zdecydować czy budować. Nowa szkoła powstanie nie szybciej niż za 

6 – 8 lat. Decyzja o budowie nowej szkoły zapadnie może za rok, dwa, będzie trzeba 

zaciągnąć zobowiązania, będzie to poważne obciążenie dla budżetu. WPI zostało 

ukierunkowane na pozyskanie środków unijnych, może coś jednak nie dostać 

dofinansowania.  



Radny Czesław Roczyński stwierdził, ze dobrym pomysłem może byłoby to co proponował 

radny Kazimierz Ickiewicz, aby powołać zespoły i szkoły podstawowe byłyby razem z 

gimnazjami.  

 

Radna Brygida Genca stwierdziła, że na takie rozwiązanie pewnie nie wyraziłoby zgody 

Kuratorium Oświaty.  

 

Z-ca prezydenta Mirosław Pobłocki powiedział, że trzeba przeprowadzić dogłębną analizę i 

nie przekreślać żadnego rozwiązania, dlatego należy wszystkie większe inwestycje przesunąć 

o rok, aby 2009r. był rokiem na podjęcie decyzji.  

W przyszłym roku mają się odbyć bardzo ważne debaty dotyczące: 

- przedszkoli, 

- szkolnictwa, 

- POZ-ów 

 

 

Ad. 1  
    Propozycje do budżetu miasta na rok 2009 w zakresie oświaty, kultury i sportu.  

 

Radna Brygida Genca powiedziała, że w przyszłym roku należy zainwestować w Przedszkole 

nr 9, znaczącej poprawy bazy obiektu.  

 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa powiedział że w przyszłym roku jest zaplanowany 1 mln 

złotych na przeprowadzenie remontu w przedszkolu. Podtrzymano wcześniejsze stanowisko 

komisji, aby zorganizować spotkanie zainteresowanych radnych i przedstawicieli Urzędu 

Miejskiego w przedszkolu.  

 

Członkowie komisji skierowali następujące wnioski do projektu budżetu miasta na 2009 rok.  

 

1. Komisja wnioskuje o zmianę formy użytkowania budynków zajmowanych przez 

przedszkola niepubliczne z użyczenia na formę dzierżawy oraz o ustalenie stawki tych  

dzierżaw od 01.01.2009 r.  

 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie / 

( nieobecna podczas głosowania radna B. Genca,  

nieobecna radna G. Antczak )  

 

 

2.  Członkowie wnioskują o przeznaczenie środków finansowych na doposażenie gabinetów 

terapii pedagogicznej w szkołach w pomoce naukowe w wysokości 1500 – 2000 zł. na szkołę 

( w zależności od liczby dzieci objętych terapią ).  

 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie / 

( nieobecna podczas głosowania radna B. Genca,  

nieobecna radna G. Antczak )  

 



3. Komisja wnioskuje o  zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na dodatki 

motywacyjne dla nauczycieli ( z 5% na 6% w stosunku do planowanej kwoty na 

wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w 2009 r. )  

 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie / 

( nieobecna podczas głosowania radna B. Genca, radny Cz. Roczyński 

nieobecna radna G. Antczak ) 

 

4. Komisja wnioskuje – zgodnie z pismem NZOZ Salus s.c. o dofinansowanie remontów 

szkolnych gabinetów medycznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz apteczek pierwszej 

pomocy przedlekarskiej. 

 

 

Ad. 2  
    Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 
Członkowie komisji przedyskutowali i przyjęli wnioski zgłoszone przez Komisje Polityki 

Społecznej w dniu 17 września br. do projektu uchwały w sprawie ustalenia Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2009. Jednocześnie pozytywnie zaopiniowano/w projekt uchwały wraz ze 

zmianami.  

 

głosowanie: 

6 – za / jednogłośnie /  

 ( nieobecna podczas głosowania radna Brygida Genca 

nieobecna radna Grażyna Antczak ) 

 

 

Ad. 3 
          Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  
 

Z-ca prezydenta Zenon Drewa poinformował, że są nakazy przeciwpożarowe dotyczące                       

3 przedszkoli. Sukcesywnie kontrole przeciwpożarowe będą prowadzone we wszystkich 

przedszkolach. Zalecenia przeciwpożarowe będą wykonywane w pierwszej kolejności.   

 

 

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 

 
 


