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P R O T O K Ó Ł   NR  33  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  16 kwietnia 2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00 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 :  9 tj.:             
                            

- Barbara Kamińska  
                                        -     Grażyna Antczak  

-  Mirosław Augustyn  
-  Brygida Genca  
-  Bogumiła Jeszke 
- Piotr Kajzer 
-  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 uwag nie zgłoszono.  

 

1. Funkcjonowanie Centrum Edukacji Dorosłych ( stan obecny i perspektywy rozwoju ). 

2. Opieka psychologiczno – pedagogiczna w szkołach podstawowych i gimnazjach – 

realizacja zadań przez psychologów i pedagogów. 

3.Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli w 2008 r.  

4. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

5. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

I poddała go pod głosowanie : 

 

w głosowaniu: 

5 – za 

nieobecni podczas głosowania radni:  

G. Antczak, P. Kajzer, Cz. Roczyński, T. Tobiański 
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Ad. 1 
          Funkcjonowanie Centrum Edukacji Dorosłych ( stan obecny i perspektywy 
rozwoju ). 
 
Dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych omówiła funkcjonowanie tej placówki. Członkowie 

również otrzymali materiał w formie pisemnej.  

 
 
Ad. 2  
          Opieka psychologiczno – pedagogiczna w szkołach podstawowych i gimnazjach – 
realizacja zadań przez psychologów i pedagogów. 
 
Członkowie komisji zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty, 

Kultury i Sportu dotyczącym opieki psychologiczno – pedagogicznej w szkołach, a także z 

pojawiającymi się problemami w szkołach przedstawionymi przez panią Alicję  Kotlicką 

psychologa w SP Nr 8, Nr 12 i Gimnazjum Nr 3.  

 

Zaproponowano, aby zwrócić się do dyrektora SP Nr 12 z prośbą o zwiększenie godzin pracy 

psychologa a zmniejszenie godzin pedagogicznych.  

 
 
Ad. 3  
         Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w 2008 r. 
 
Członkowie zapoznali się z materiałem dotyczącym wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2008r. nie wnosząc uwag.  

 
 
Ad. 4 
         Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

 

Członkowie zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia 

Sambora II. 

 

Radna Brygida Genca powiedziała, że od roku jest mowa o budowie pomnika, nikt nie był 

przeciwny tej budowie. Była mowa, że koszt inwestycji budowy pomnika i wszelkich zadań z 

nim związanych ma wynieść 200 tys. zł.  

 

Przewodnicząca komisji poddała następujący wniosek pod głosowanie: 
Kto jest za pozytywną opinią projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Księcia    
Sambora II. 

w głosowaniu: 
3 – za  

( radni: M. Augustyn, B. Genca, Cz. Roczyński )   
6 – przeciw 

( radni: G. Antczak, B. Jeszke, B. Kamińska, P. Kajzer. J. Kulpa, T. Tobiański )  
0 – wstrz. 

 
projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie 
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Skarbnik Miasta Pani Helena Kullas omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta na 2009 r.  

 
Członkowie wnioskują o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie uchwały   
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok na realizację zadania   
inwestycyjnego jakim jest budowa placu apelowego ( część boiska szkolnego )  przy   
Szkole Podstawowej Nr 7. Jednocześnie podkreślając, że projekt dotyczący tej inwestycji    
traci ważność w tym roku, dlatego też tak ważna jest realizacja tego zadania w 2009r. 
 

w głosowaniu: 
7 – za 

0 – przeciw 
1 – wstrz. / radna B. Genca / 

nieobecny podczas głosowania radny M. Augustyn  
 

 
Radna Grażyna Antczak stwierdziła, że skoro jest gotowy projekt i podjęto decyzje o jego 

realizowaniu, to należy to zrobić, zanim projekt straci ważność, gdyż jego weryfikacja też 

niesie za sobą dodatkowe koszty.  

 

 

Zgodnie z wnioskiem komisji z września 2008r. dotyczącym zmiany formy użytkowania 

budynków zajmowanych przez przedszkola niepubliczne z użyczenia na formę dzierżawy 

oraz o ustalenie stawki tych  dzierżaw od 01.01.2009 r. naczelnik Wydziału Gospodarki 

Mieniem Komunalnym pan Wojciech Janicki omówił sytuację związaną z wypowiedzeniem 

umowy użyczenia niepublicznym przedszkolom.  

 

Powiedział, ze skierowano zapytanie do Biura Prawnego UM – czy przy obecnym stanie 

prawnym istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości, która jest w użyczeniu w trybie 

bezprzetargowym ? 

W przypadku budynków posiadających umowę użyczenia ( przedszkola ) nie występuje 

pierwszeństwo możliwości kupna tej nieruchomości. Rada ma prawo podjąć uchwałę 

dotyczącą pierwszeństwa w nabywaniu lokali.   

 

Z-ca Prezydenta Zenon Drewa powiedział, że można podjąć uchwałę, w której będzie mowa o 

użyczeniu nieruchomości na czas nieokreślony, resztę doprecyzowywać będzie zawarta 

umowa. Stawki czynszu dla Niepublicznych Przedszkoli określi prezydent zarządzeniem.  

 

Radna Brygida Genca powiedziała, że należy unormować sprawy dotyczące umowy 

użyczenia Niepublicznym Przedszkolom. Należy przeprowadzić analizę co do poniesionych 

kosztów zarówno przez miasto jak i poszczególne przedszkola. Należy rozpocząć w tym 

temacie rozmowy i przedstawić swoje propozycje,  zaproponować inne warunki umowy.  

Radna zwróciła się z zapytaniem czy zgodnie z prawem zostały skierowane do dyrektorek 

niepublicznych przedszkoli wypowiedzenia umowy ?  

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa zwrócił się z zapytaniem do radnej skąd posiada takie 

informacje? Gdyż jest to informacja nieprawdziwa. Dyrektorki zostały poinformowane jakie 

są intencje miasta i dopiero wtedy zostały wysłane wypowiedzenia. Wypowiedzenia te 

niczym wobec pań dyrektorek nie skutkują. Skutki będą dopiero po podjęciu uchwały przez 

radę. Rada zdecyduje czy jest wola sprzedaży nieruchomości czy też ustalenie wysokości 
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czynszu dzierżawy, a także czy zmienić zapisy w umowie dotyczące wykonywania prac 

remontowych. Urząd nie ma wglądu w wydatki otrzymywanej przez przedszkole dotacji a 

także w oświadczenia majątkowe dyrektorek. Rada określiła zasady rozliczania dotacji, ale 

nie ma możliwości wglądu w wydatki. Jedyna rzeczą jaką można sprawdzić to, to czy 

wykazywana liczba dzieci jest zgodna ze stanem faktycznym.  

 
 

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej zapoznali się ze 

sprawozdaniem opisowym  z wykonania budżetu miasta za 2008r. w zakresie oświaty, 

kultury, kultury fizycznej i sportu nie wnosząc  uwag.  

 
 
Ad. 5 
         Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
 
Przewodnicząca komisji zapoznała członków z pismem rodziców z osiedla Czyżykowo 

zwracających się  z prośbą o przyjęcie dzieci do oddziału klasy „0” w Publicznym 

Przedszkolu „Chatka Puchatka” lub też dostosowanie oddziału przedszkolnego w SP Nr 10.         
 
 
Członkowie otrzymali informację dotyczącą zajęć pozalekcyjnych, po jej analizie wszelkie 

pytania członkowie będą mogli zgłaszać na posiedzeniu majowym komisji.  
 
 

Członkowie wytypowali przedstawicieli do poszczególnych komisji konkursowych: 
- na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 – radna Brygida Genca, 
- na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 – radny Czesław Roczyński, 
- na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 - radny Tomasz Tobiański  
 

w głosowaniu: 
7 – za / jednogłośnie / 

nieobecni podczas głosowania radni: G. Antczak, M. Augustyn 
 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 18.00 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 
 
 
 
 
 


