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P R O T O K Ó Ł   NR   34  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  14 maja 2009 r. 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 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 w dniu 14.05 

-  Mirosław Augustyn – nieobecny usprawiedliwiony w dniu 14.05 
-  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.Stan przygotowań szkół do rozpoczęcia nauki szkolnej przez 6-latków ( w tym 

funkcjonowanie świetlic ). 

2.Informacja  dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na  rok szkolny 2009 / 2010.  

3. Realizacja zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach i szkołach.  

4. Informacja dotycząca zagospodarowania amfiteatru w Parku Miejskim podczas wakacji.  

5. Propozycje zmian w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

6.Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

7. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 

 

 

Ad. 1 
          Stan przygotowań szkół do rozpoczęcia nauki szkolnej przez 6-latków ( w tym 
funkcjonowanie świetlic ). 
  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że aktualnie zgłoszonych zostało 11-stu 6-latków z 

terenu całego miasta gotowych rozpocząć naukę szkolną. Rodzice maja prawo zgłosić 

dziecko opierając się na opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej, albo jeżeli dziecko 

uczęszczało wcześniej do przedszkola. Na tak  małą ilość dzieci nie zostanie utworzony 

oddział tylko zostaną dołączeni do pozostałych klas I. 
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Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśniła, że jeżeli by liczba 

zgłoszonych dzieci była by na tyle duża, że można by utworzyć oddział to mogła by taka 

jedna grupa powstać w SP Nr 5 w przypadku, gdyby nie zawiązał się tam oddział 5-latków. 

Mógłby jednak powstać problem z transportem dlatego też w pierwszej kolejności zostałaby 

przeprowadzona analiza mająca na celu przede wszystkim wykluczyć wszelkie trudności.  

 

Radna Brygida Genca stwierdziła, że należałoby również zapewnić tym dzieciom opiekę w 

świetlicy.  

 

 

Ad. 2  
          Informacja  dotycząca naboru dzieci do przedszkoli na  rok szkolny 2009 / 2010.  
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pani Sylwia Olek poinformowała, że 

nabór dzieci do przedszkoli rozpoczyna się w miesiącu marcu. Można wtedy pobierać                     

i zgłaszać wnioski. W kwietniu odbyło się spotkanie z dyrektorkami przedszkoli i nastąpiły 

eliminacje wniosków składanych w kilku miejscach. Na dzień 06.05 br. było nieprzyjętych 

204 dzieci  w tym 35 5-latków. Istnieje możliwość powstania oddziału dla 5-latków w                  

SP nr 5. Jak będzie potrzeba to w innych szkołach również powstaną oddziały 5-godzinne. 

Ma powstać również oddział w Niepublicznym Przedszkolu „ Muszelka”. Sytuacja braku 

miejsc w przedszkolach powtarza się co roku, w miesiącu wrześniu występuje ogromna 

rotacja. Rodzice wycofują swoje wnioski z różnych przyczyn zwłaszcza jeśli chodzi o                 

3-latków. W miesiącu sierpniu sytuacja naboru w przedszkolach będzie ponownie 

analizowana. Do Wydziału zgłaszają się osoby zainteresowane otwarciem punktów 

przedszkolnych, pytają jakie warunki trzeba spełniać. Natomiast w 2012 roku będzie 

obowiązek nauki szkolnej dla 6-latków.  

 

Radna Brygida Genca stwierdziła, że skoro w zeszłym roku pojawił się problem z miejscem 

w przedszkolach i mówiono o powstaniu 2 punktów przedszkolnych i rozbudowaniu 

Niepublicznego Przedszkola „Muszelka”, a dopiero teraz jest ogłaszany przetarg na 

rozbudowę klatki schodowej w tym przedszkolu. Czy grupy 30-osobowe tworzone w 

przedszkolach są zgodne z prawem? Radna uważa, że łatwo można policzyć na podstawie 

urodzeń dzieci ile w danym roczniku jest dzieci. Można dokonać szczegółowej statystyki i 

zobaczyć czy liczba urodzeń dzieci się zmniejsza czy tez zwiększa.  

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że członkowie komisji w ubiegłym roku stwierdzili, że 

nie ma potrzeby rozbudowy  Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka” skoro powstaną 2 

punkty przedszkolne, dodatkowe oddziały powstaną w Przedszkolu „Muszelka” i 

„Czwóreczka”, a także powstanie przedszkole na Osiedlu Staszica.  

 

Radny Czesław Roczyński powiedział, że w grupie powinno być 25 dzieci tak stanowi 

przepis, natomiast można zwiększyć te liczbę maksymalnie do 30 osób uzasadniając czym 

jest kierowane to zwiększenie.  

 
Komisja Skierowała następujące wnioski do Prezydenta Miasta:  
 
Członkowie wnioskują o podanie informacji na temat zapisanej liczby dzieci w grupach 
w poszczególnych przedszkolach oraz jaka jest średnia frekwencji dzieci 
uczęszczających do przedszkoli od stycznia br.  
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Członkowie komisji proszą o podanie informacji na jakim etapie są prace związane z: 
- adaptacją lokalu ( po mieszkaniu służbowym ) w Niepublicznym Przedszkolu 
„Czwóreczka”,  
-  przebudową klatki schodowej w Niepublicznym Przedszkolu „Muszelka” co umożliwi 
zagospodarowanie dodatkowych pomieszczeń, 
- wnioskami o powołanie nowych punktów przedszkolnych.  
 
Radny Zbigniew Urban poinformował członków komisji, że radni otrzymali materiał 

dotyczący interpelacji złożonej przez radnego K. Smolińskiego w sprawie wydatków 

związanych z obchodami 750-lecia miasta.  

 

 

Ad. 3  
    Realizacja zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach i szkołach. 

 

Członkowie komisji zapoznali się z informacją z realizacji zajęć terapii pedagogicznej i 

logopedycznej kierując następujące wnioski do prezydenta: 

 
Komisja wnioskuje o podanie informacji dotyczącej wyników badań logopedycznych w 
szkołach i przedszkolach: 
- ile dzieci zostało objętych takimi badaniami, 
- ile zakwalifikowano  do udziału w zajęciach logopedycznych  
 

 

Ad. 4 
         Informacja dotycząca zagospodarowania amfiteatru w Parku Miejskim podczas 

wakacji. 
 
Komisja zapoznała się z w/w informacją kierując następujący wniosek do prezydenta:  

 
Komisja zwraca się z prośbą o podanie informacji jakie są perspektywy wykorzystania 
amfiteatru w parku miejskim, a także jaki jest roczny koszt jego utrzymania.  
 
 
Ad. 5 
          Propozycje zmian w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
 
Członkowie komisji przedstawią swoje uwagi i propozycje na następnym posiedzeniu komisji 

w m-cu czerwcu.  

 
 
Ad. 6 
         Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
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: J. Kulpa, B. Genca, Cz. Roczyński )   
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4 – przeciw 
( radni: B. Jeszke, B. Kamińska, P. Kajzer, T. Tobiański )  

0 – wstrz. 
 

projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie 
 
 
Ad. 7 
           Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
 

Członkowie zapoznali się z uchwałą Nr XXXVI / 248 / 09 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 

28 kwietnia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Tczew w zakresie 

prowadzenia gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.   

 

 

Przewodnicząca Komisji przerwała posiedzenia komisji o godz. 16.00 i zaproponowała,  aby 

w dniu 28 maja ( czwartek ) o godz. 9.30 odbyła się druga część spotkania komisji w celu 

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do projektu 

PRESTO. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO. Na pozostałych komisjach stałych byli 

przedstawiciele projektu PRESTO i szczegółowo go omawiali.  
 

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały: 

 

w głosowaniu: 
7 – za    

1 – przeciw / radna G. Antczak /  
1 – wstrz./ radna B. Genca / 

 

W wolnych wnioskach Przewodnicząca Komisji radna Barbara Kamińska poinformowała 

członków komisji, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej był omawiany protokół z 

przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania i korzystania ze środków gminnych 

przekazywanych przedszkolom publicznym w formie dotacji. Został tam poruszony temat 

naboru dzieci do przedszkoli, który następnego dnia był omawiany na posiedzeniu Komisji 

Edukacji zgodnie z planem pracy komisji. Wszelkie uwagi dotyczące tego tematu/materiału 

powinny zostać zgłoszone na komisji merytorycznej a nie na Komisji Rewizyjnej. Komisja 

Rewizyjna zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie pod 

obrady sesji tematu dotyczącego naboru dzieci do przedszkoli, nie informując o tym Komisję 

Edukacji. Temat ten nie był tematem kontroli Komisji Rewizyjnej ani też tematem 

znajdującym się w planie pracy komisji. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyła 

radna Brygida Genca – członek Komisji Edukacji  i następnego dnia nie poinformowała 

członków Komisji Edukacji o wniosku Komisji Rewizyjnej. Komisja Edukacji została po raz 

kolejny pominięta w decydowaniu o sprawach merytorycznie z nią związanych.  

 

Radna Brygida Genca powiedziała, że brała udział w dyskusji Komisji Rewizyjnej, jednak nie 

miała wpływu na wniosek skierowany przez komisję do Przewodniczącego Rady.  
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Radna Grażyna Antczak powiedziała, że nie po raz pierwszy w tej kadencji wiele spraw jest 

w taki sposób załatwiane. Jak radnego interesuje dany temat to powinien zwrócić się z nim do 

komisji merytorycznej.   

 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury           

i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji  o godz. 9.50 

 

 

 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      

 

 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 


