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P R O T O K Ó Ł   NR  31  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  12 lutego 2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej przy                   
ul. J. Dąbrowskiego w Tczewie.  

 
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  

-  Mirosław Augustyn  
-  Brygida Genca  
-  Bogumiła Jeszke 
-  Janusz Kulpa  
-  Czesław Roczyński – nieobecny usprawiedliwiony 
-  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 uwag nie zgłoszono.  

 
1. Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz CWRDW 

w 2008 r.  
2. Informacja z realizacji w 2008r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazajnych.  
3.Analiza i zaopiniowanie materiałów na   sesję Rady Miejskiej. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji. 
5. Informacja z realizacji przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce w 2008 r.  
6. Informacja na temat poziomu wynagrodzeń pracowników administracji obsługi w 

placówkach oświatowych.  
7. Sprawozdanie z działalności Biura Promocji Miasta za 2008r.  
8. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
 
Następnie przewodnicząca poddała porządek obrad pod głosowanie: 
 

w wyniku głosowania: 
7 – za / jednogłośnie / 

nieobecny podczas głosowania radny Czesław Roczyński  
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Ad. 1 
          Informacja z realizacji zadań statutowych realizowanych przez MBP, CKiS oraz 
CWRDW w 2008 r.     
  
Zadania realizowane przez MBP omówiła pani dyrektor Urszula Wierycho.  
 
Komisja zapoznała się z  w/w informacjami i wnioskuje o umotywowanie celowości istnienia 
tak małej liczby uczestników niektórych sekcji zainteresowań w CKiS ( str. 3 Informacji …) , 
a także przedstawienia wykazu instruktorów i ich kwalifikacji prowadzących poszczególne 
zajęcia.  
 
Komisja wnioskuje o przygotowanie na posiedzenie majowe komisji informacji dotyczącej 
zagospodarowania amfiteatru w parku miejskim podczas wakacji. 
 
Ad. 2  
          Informacja z realizacji w 2008r. stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazajnych. 
 
Członkowie komisji po zapoznaniu się z w/w informacją nie wnieśli uwag.  
 
Ad. 3  

    Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
Pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwał: 
 
- zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do stowarzyszenia gmin               
i powiatów pod nazwą Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, 
 

- uchylenia uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za 
posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem założycielskim jest Gmina 
Miejska Tczew 

w głosowaniu: 
7 – za / jednogłośnie / 

nieobecny radny Czesław Roczyński 
 
Ad. 4 
         Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji.  
 
Przewodnicząca komisji odczytała sprawozdanie z działalności komisji za 2008 r., do którego 
uwag nie zgłoszono.  
 
Ad. 5 
          Informacja z realizacji przyznanych stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce w 
2008 r. 
 
Członkowie zapoznali się z w/w informacją i nie wnieśli uwag.  
 
Ad. 6 
         Informacja na temat poziomu wynagrodzeń pracowników administracji obsługi w 
placówkach oświatowych. 
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Członkowie po zapoznaniu się z w/w informacją wnioskują o uzupełnienie w/w informacji 
dla pozostałych jednostek organizacyjnych tj. MBP, CKiS, CWRDW i TCSiR. A także 
podanie  liczby zatrudnionych pracowników oraz średniego zasadniczego wynagrodzenia we 
wszystkich tych jednostkach ( wraz ze szkołami i przedszkolami ) w rozbiciu na grupę 
pracowników administracji i pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.  
 
Radna Brygida Genca zwróciła się z zapytaniem czy drugi kierowca w SP Nr 2 został 
zatrudniony na cały etat? 
 
Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty Sylwia Olek wyjaśniła, że do tej pory w SP Nr 10 był 
jeden kierowca, który obsługiwał również SP Nr 2. Został więc zatrudniony drugi kierowca 
na pół etatu. Przez półtora miesiąca będzie jeszcze 1,5 etatu w SP Nr 10, a po tym okresie 
będzie jeden etat w SP Nr 2 i SP Nr 10.  
 
Ad. 7 
         Sprawozdanie z działalności Biura Promocji Miasta za 2008r. 
 
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Biura Promocji Miasta za 2008 r. 
jednocześnie zgłaszając następujące zapytania: 
- z jakiś środków finansowych został zorganizowany festiwal „Familia” ? 
- kto zajmował się obsługą promocyjną imprezy zawodów strongman  i stronwoman ? 
Członkowie komisji zgłaszali uwagi iż na podstawie sprawozdania trudno ocenić, które 
działania były podejmowane wyłącznie przez Biuro Promocji UM, a które z udziałem Pana 
Ludwika Kiedrowskiego w ramach współpracy z innymi organizacjami i podmiotami.  
 
Ad. 8 
           Sprawy różne, komunikaty, wnioski.  
 
Komisja zapoznała się z pismem rodziców klasy „O A” SP Nr 11 dotyczącym kontynuacji 
zajęć logopedycznych oraz zapewnieniem Wydziału Oświaty w sprawie wyjaśnienia sytuacji 
z dyrektorem SP Nr 11. 
 
Radna Grażyna Antczak zaproponowała, aby Wydział Oświaty zrobił rozpoznanie jaka jest 
potrzeba na zajęcia logopedyczne. Czy wypracowane zasady są nadal aktualne.  
 
Komisja zapoznała się z pismem rodziców klasy III A SP Nr 10 dotyczącym kontynuacji 
nauczania języka angielskiego w klasach IV – VI.  
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniosek Parafii Rzymskokatolickiej  p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie przy 
barokowej ambonie w kościele farnym w wysokości 48 282 zł.  
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury i     
Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 16.00 
 
 
 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      
 
 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 


