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P R O T O K Ó Ł   NR  35  / 2009 

 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia  16 czerwca 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 :  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. Odpłatność za korzystanie z sali widowiskowej w CKiS – spotkanie z dyrektorem.  
2. Informacja z prowadzonych zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach oświatowych.  
3. Informacja na temat kosztów funkcjonowania przedszkoli niepublicznych. 
4.Analiza i zaopiniowanie materiałów na  sesję Rady Miejskiej. 
5.Założenia do Nieobozowej Akcji Lato 2009.  
6. Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
 
 
Ad. 1 
          Odpłatność za korzystanie z sali widowiskowej w CKiS – spotkanie z dyrektorem. 
 
Przewodnicząca Komisji odnośnie organizowania studniówek przez szkoły ponadgimnazjalne 
w CKiS powiedziała, że uczciwiej by było gdyby CKiS skierowało pismo do szkół i wprost 
udzieliło odpowiedzi, że nie widzi możliwości udostępniania sali dla tego typu imprez.  
 
Radny Tomasz Tobiański powiedział, że młodzież z danej szkoły chce bawić się wspólnie na 
dużej sali, a nie z podziałem na klasy, dlatego też sala w CKiS jest do tego idealnym 
miejscem. Niestety koszt udostępnienia tej sali jest zbyt duży.  
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Dyrektor CKiS pan T. Żmijewski powiedział, że po każdym takim udostępnieniu sali na 
studniówkę parkiet jest w coraz gorszym stanie. Będzie musiała nastąpić wymiana parkietu, 
gdyż cyklinowanie nie ma sensu. Obecny parkiet zostanie wymieniony na podłogę panelową.  

 
Zaproponowano, aby zainteresowani przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych spotkali się z 
dyrektorem CKiS odnośnie warunków i kosztów udostępniania sali na bale studniówkowe. 

 
Na posiedzenie komisji przyszli przedstawiciele rady rodziców Szkoły Podstawowej Nr 8, 
którzy zwrócili się z prośbą o zbudowanie sali gimnastycznej / boiska dla szkoły, a także 
poprawienia bezpieczeństwa podczas przerw.  
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że od początku kadencji komisja wnioskuje do budżetu 
miasta o poprawienie stanu technicznego w szkole. Jest także rozpatrywany dylemat czy 
budować nowy obiekt czy modernizować obecny budynek. Nigdy nie było dyskusji odnośnie 
likwidacji tej szkoły. Do momentu wybudowania nowego obiektu szkoła będzie 
funkcjonować w obecnym budynku, który będzie w miarę możliwości modernizowany.  
 
Radna Grażyna Antczak stwierdziła, że nie można w nieskończoność oczekiwać, że nowa 
szkoła powstanie. Trzeba już teraz podjąć przemyślane decyzje w tej sprawie. Szkoła jest 
zaniedbana, przez kilka lat nie inwestowano w jej remont. Jeżeli taki stan jej zostanie 
utrzymany to polepszenie jego będzie zadaniem następnej kadencji.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa powiedział, że toczyły się rozmowy co do likwidacji, 
zamknięcia szkoły. Jednak zapadła ostatecznie decyzja, że szkoła będzie funkcjonować. Na 
przyszły rok zostaną zaplanowane kwoty z przeznaczeniem na remont. Ma zostać 
uporządkowany plac zabaw jak również teren. Priorytetem jest wymiana instalacji 
elektrycznej, a także osuszenie ściany północnej, zmiana elewacji.   
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki powiedział, że dyskusja odnośnie SP Nr 8 toczy 
się już którąś kadencję z kolei. Powstał pomysł budowy nowej szkoły. Sceptycy co do 
budowy nowej szkoły twierdzą, że na taką budowę miasta nie stać, gdyż kwota takiej 
inwestycji jest porównywalna do kwoty budżetu całego miasta. Biorąc pod uwagę WPI i 
budżet z-ca prezydenta uważa, że szkoła taka nie powstanie w przeciągu kilku / kilkunastu lat. 
Nowa szkoła będzie obsługiwała inne osiedla. Pojawi się problem również z transportem do 
nowej szkoły.  
 
Radny Tomasz Tobiański powiedział, że był przekonany, że została już podjęta decyzja co do 
utrzymania SP Nr 8 i budowę nowego budynku w okresie 5 lat.  
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki wyjaśnił, że w WPI nie jest przewidziana budowa 
nowej szkoły.  
 
Przewodnicząca Komisji potwierdziła, że decyzja o budowie nowej szkoły miała zapaść w 
obecnej kadencji, a jej realizacja miała nastąpić w przyszłej – kilkunastoletni okres na tę 
inwestycję jest nie do przyjęcia. 
Następnie poddała pod głosowanie następujący wniosek:  
 
Komisja wnioskuje o ujęcie w najbliższej korekcie budżetu miasta środków finansowych 
z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu i poprawy stanu boiska przy Szkole 
Podstawowej Nr 8 w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki.  
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Ad. 2  
          Informacja z prowadzonych zajęć gimnastyki korekcyjnej w placówkach 
oświatowych. 
 
 
Członkowie zapoznali się z w/w informacją nie wnosząc uwag.  
 
 
Ad. 3  

    Informacja na temat kosztów funkcjonowania przedszkoli niepublicznych. 
 
Członkowie zapoznali się z w/w informacją nie wnosząc uwag. 
 
 
Ad. 4 
         Analiza i zaopiniowanie materiałów na  sesję Rady Miejskiej. 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
dotyczące przyznawania nagród dla nauczycieli dotychczasowe nie obowiązuje od 01.01 br. a 
brak nowego rozporządzenia MEN.  Dlatego też zaproponowała, aby wstrzymać się z 
zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie do momentu wejścia w życie 
rozporządzenia.  
 
Wobec powyższego członkowie głosowali następujący wniosek:  

 
Komisja wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie  trybu                      
i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych Gminy Miejskiej Tczew za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze do 
czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

 
w głosowaniu: 

8 – za / jednogłośnie / 
nieobecna podczas głosowania radna B. Genca 

 
Przewodnicząca Komisji przerwała posiedzenie komisji o godz. 17.00 i zaproponowała,  aby 
w dniu 22 czerwca ( poniedziałek ) o godz. 15.00 odbyła się druga część spotkania komisji. 
 
W dniu 22 czerwca omówiono projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
warunków i trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych. 
Następnie Przewodnicząca Komisji poddała następujący wniosek pod głosowanie:  
 
Komisja proponuje w projekcie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i 
trybu przyznawania nagród oraz przyznawania, pozbawiania i wstrzymywania 
stypendiów sportowych zmianę brzmienia w paragrafie 3 ust. 3 pkt.3) słowo krajowym 
zastąpić ogólnopolskim. 

 
w głosowaniu: 

6 – za / jednogłośnie / 
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Nieobecni podczas głosowania radni: B. Jeszke, P. Kajzer, Cz. Roczyński 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą. 
 

w głosowaniu: 
6 – za / jednogłośnie / 

Nieobecni podczas głosowania radni: B. Jeszke, P. Kajzer, Cz. Roczyński 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas omówiła korektę budżetu miasta na 2009 r.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Zenon Drewa przedstawił obecną sytuację, w której znalazły się 
kluby sportowe. Trudno jest klubom udźwignąć wszystkie koszty stałe. Dotyczy to przede 
wszystkim klubów piłki nożnej. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów, które 
doprowadziło do pewnego stanowiska. Miasto chce przeznaczyć w korekcie budżetu miasta 
po 65 tys. na każdą z tych dyscyplin. Kluby zwróciły się z prośbą dofinansowania przez 
miasto w kwocie 110 tys. na sezon w przeciwnym razie zawieszą swoją działalność.  
 
Przedstawiciel Klubu TKP  pani Myszka powiedziała, że już nie dają rady wspierać 
finansowo kluby z własnych środków i dlatego też zapadła wola połączenia dwóch klubów.  
 
Prezes Klubu „Wisła” pan T. Jezierski potwierdził, że kluby mogą się połączyć , ale należy 
stworzyć zespól seniorski, który jest wizytówką miasta. Wytyczną do rejestracji nowego 
połączonego klubu jest zabezpieczenie finansowe.  
 
Członkowie komisji zaproponowali następujący wniosek, który został poddany pod 
głosowanie:  
 
Komisja opowiada się za połączeniem piłkarskich klubów sportowych TKP Tczew i 
Wisła Tczew. Wysokość dofinansowania z budżetu miasta powinna zostać określona w 
drodze porozumienia pomiędzy Prezydentem , Prezesami Klubów oraz Radą Miejską.  
 

w głosowaniu: 
7 – za / jednogłośnie / 

Nieobecni podczas głosowania radni: B. Jeszke, P. Kajzer 
 

 
Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Sylwia Olek poinformowała, że 
wypowiedzenia umowy użyczenia skierowane do dyrektorów przedszkoli trwają, ale jest wola 
pozostania przy umowie użyczenia ale dokonania zmiany co do zakresu obowiązków 
leżących po stronie przedszkoli. 
 
Skarbnik Miasta Helena Kullas poinformowała, że kwota która była przeznaczona na remont 
klatki schodowej w Niepublicznym Przedszkolu „Muszelka” jest niewystarczająca.  
 
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący 
wniosek:  
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Członkowie komisji wnioskują o zwiększenie kwoty o 95 tys. zł. z przeznaczeniem na 
remont klatki schodowej w Niepublicznym Przedszkolu „Muszelka” w celu 
uruchomienia dodatkowej grupy dzieci.  
 

w głosowaniu: 
6 – za  

0 – przeciw 
2 – wstrz. / radna B. Jeszke, radny P. Kajzer / 
nieobecna podczas głosowania radna B. Genca 

 
Ad. 5 
          Założenia do Nieobozowej Akcji Lato 2009. 
 
Członkowie komisji zapoznali się z założeniami do Nieobozowej Akcji Lato 2009 nie 
wnosząc uwag.  
 
 
Ad. 6 
        Sprawy różne, komunikaty, wnioski. 
            
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby powołać zespół składający się z członków 
komisji, który omówi i naniesie uwagi do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycieli w 2009 r. W skład w/w zespołu wchodzić będą następujące osoby:                             
radna B. Kamińska, radna B. Jeszke, radny Cz. Roczyński.   
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała członków o zaakceptowaniu przez Komisję 
Statutową propozycji złożonych przez członków do uchwały Nr II / 6 / 2006 z dnia 1 grudnia 
2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji RM oraz określenia zakresu ich działania                  
– Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. 
 
Komisja wskazała następujące zespoły muzyczne, które mają uświetnić Jubileusz               
750-lecia miasta: 
„Bajm”, „Budka Suflera”, „Bracia Cugowscy”. 
 
Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Sylwia Olek przedstawiła sytuację 
w jakiej obecnie znalazło się Centrum Edukacji Dorosłych. Spada liczebność uczęszczających 
tam osób. Została podjęta decyzja przez prezydenta o wstrzymaniu naboru do klas I w 
szkołach policealnych i LO. Sytuacja w CED będzie szczegółowo analizowana w najbliższym 
czasie.  
 
Radny Tomasz Tobiański przeprosił członków komisji za nie wzięcie udziału w komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 ze względu spraw osobistych ( nagła 
choroba córki ).  
 
Przewodnicząca Komisji zapoznała członków z pismem Urzędu Gminy w Pszczółkach 
dotyczącym prośby rozszerzenia uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów dla 
młodzieży spoza Tczewa, ale uczącej się w Tczewie.  
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Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki poinformował, że uchwała Rady Miejskiej 
dotycząca ulg na przejazdy komunikacją miejską określa tylko ulgi dla mieszkańców Tczewa. 
Takich ulg nie posiadają osoby mieszkające poza terenem miasta.  
 
Członkowie zapoznali się z pismem Pani Danuty Chrzanowskiej dotyczącym prośby o 
przyznanie wakatu nauczyciela etyki w szkołach tczewskich.   
Kolejne posiedzenie komisji ustalono na dzień 17 sierpnia ( poniedziałek ) na godz. 14.00 
 
 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji -  Przewodnicząca  Komisji Edukacji, Kultury                
i Kultury Fizycznej  radna  Barbara Kamińska  zamknęła posiedzenie Komisji w dniu                         
22 czerwca o godz. 15.30 
 
 
 Na tym posiedzenie i protokół zakończono.      
 
 
 Protokołowała :  Dorota Prokopowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 


