Protokół Nr 4/15
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Słupsku, które odbyło się w dniu 17 marca 2015 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata przywitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są wnioski o jego
zmianę.
(Zawiadomienie wraz z projektem porządku obrad stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu)
Radny Jerzy Mazurek poinformował, że chciałby zgłosić wątpliwość co do konkursu
na dyrektora Wydziału Kultury.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zaproponował, aby radny zabrał głos w tej sprawie zaraz po sprawach regulaminowych.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak powiedziała, że przed przystąpieniem do prezentacji założeń strategii oświatowej, chciałaby Komisji przekazać wytyczne do organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Słupsk oraz sporządzenia arkuszy organizacyjnych i procedury ich zatwierdzania na rok
szkolny 2015/2016.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zaproponował ująć ten temat w dodatkowym
punkcie, przed punktem dotyczącym strategii oświatowej Miasta Słupska.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła do realizacji nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Prezentacja działalności PTSS „Sprawni-Razem” na terenie miasta Słupska z okazji
XX-lecia działalności i organizacji 25. imprezy rangi mistrzostw Polski dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Wytyczne do organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Miasto Słupsk.
4. Zarys strategii oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
Radny Jerzy Mazurek poinformował, że zapoznał się z regulaminem naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i stwierdza że wymogi zostały określone w taki sposób, że bardzo zawężają krąg osób mogących ubiegać się o to stanowisko, np. kandydat
musi posiadać wykształcenie wyższe artystyczne, administracyjne, prawnicze, zarządzanie – wykluczeni zostali humaniści. Zdaniem radnego zabrakło dyscyplin humanistycznych, np. historii sztuki, kulturoznawstwa, czyli kierunków, które przygotowują do pełnienia tego typu funkcji.
Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zapewniła, że nie ma
żadnego dedykowania tego stanowiska nikomu. Dodała, że przemyślą uwagę radnego
i być może uwzględnią w wymaganiach wykształcenie humanistyczne – ogólnie.
Ad. pkt 2.

Prezentacja działalności PTSS „Sprawni-Razem” na terenie miasta
Słupska z okazji XX-lecia działalności i organizacji 25. imprezy rangi
mistrzostw Polski dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
(Radni otrzymali ww. informację pana Wiesława Romańskiego, przedłożoną pismem
w dniu 16 marca 2015 r. Informacja stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.)
Prezes PTSS Sprawni-Razem Wiesław Romański przedstawił informację.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata wyraził słowa uznania dla działalności pana
Wiesława Romańskiego. Stwierdził, że niemalejący zapał pana Romańskiego pomaga
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mu w osiąganiu założonych celów i sukcesów.
Wyraził zdanie, że należy czynić wszystko, aby wspierać tego typu działalność.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku przez
aklamację przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.
Ad. pkt 3.

Wytyczne do organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
(Radni otrzymali pisemną wersję ww. dokumentu. Stanowi ona zał. Nr 4 do niniejszego
protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła wytyczne do organizacji pracy
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz
sporządzania arkuszy organizacyjnych i procedury ich zatwierdzania na rok szkolny
2015/2016.
W dyskusji uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż, Przewodniczący
Komisji Marcin Sałata, Dyrektor SIPH Zdzisław Walo, Prezes Zarządu Oddziału
w Słupsku Związku Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Bereżecka, radny Robert Danielkiewicz, radny Marcin Dadel.
Wyjaśnień i odpowiedzi udzielały: Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,Dyrektor WE Anna Sadlak,
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zgłosiła wniosek
o uwzględnienie w punkcie IV.1. b) ww. wytycznych zmiany standardów dot. minimalnej liczebności oddziałów i podziału na grupy w szkołach podstawowych z 23 na 24
uczniów.
Ponadto, Komisja, w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów
(3 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zgłosiła wniosek o ujęcie w ww.
wytycznych obowiązku uzyskiwania zgody Rady Miejskiej na uwzględnianie w wydatkach Miasta dodatkowych, nieobowiązkowych zadań, nie objętych subwencją oświatową.
Komisja, w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za)
zaopiniowała pozytywnie ww. wytyczne wraz z przegłosowanymi wnioskami.
Ad. pkt 4. Zarys strategii oświatowej Miasta Słupska na lata 2015-2020.
(Radni otrzymali ww. dokument dot. założeń do Słupskiej Polityki Oświatowej 2015-2022, przekazany pismem Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z dnia 12 marca 2015 r. Stanowi on zał. nr 5 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła informację o liczbie zatrudnionych emerytów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Słupsk, wg stanu na dzień 16 lutego 2015 r. (radni otrzymali ww. informację przed posiedzeniem. Stanowi ona zał. nr 6 do niniejszego protokołu) oraz informację dotyczącą
założeń do Słupskiej Polityki Oświatowej 2015-2022 „Słupsk – Miastem Edukacji
Przyszłości”.
W dyskusji uczestniczyli: przedstawiciele rad rodziców przy ZSO nr 3 i Gimnazjum br
6, radny Marcin Dadel, Prezes Zarządu Oddziału w Słupsku Związku Nauczycielstwa
Polskiego Gabriela Bereżecka, Przewodniczący Komisji Marcin Sałata, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek, Z-ca Przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Słupsku Michał Graczyk, Dyrektor Biura
Cechu Rzemiosł Różnych Jerzy Grzybowski, Dyrektor Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Zdzisław Walo
Wyjaśnień i odpowiedzi udzielała Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wo-

3
jewódzka.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu się z informacjami na ww. temat, w drodze dyskusji w wyniku głosowania
większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) rekomenduje Prezydentowi Miasta rozważenie wykorzystania służb informatycznych Urzędu Miejskiego do zarządzania siecią informatyczną szkół.
Ponadto Komisja, po zapoznaniu się z informacją o liczbie zatrudnionych
emerytów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk –
stan na dzień 16.02.2015 r., w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie
(7 głosów za) zgłosiła wniosek o racjonalne zatrudnianie osób posiadających prawo
do emerytury, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium fachowości.
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zwróciła się do Komisji
o omówienie spraw związanych z kwestią łączenia szkół oraz wnioskiem grupy
zawodowej pedagogów i psychologów szkolnych.
Nikt z członków Komisji nie wzniósł sprzeciwu.
Ad. pkt 6. Sprawy bieżące.
− pismo Rady Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii SkłodowskiejCurie w Słupsku oraz Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 6 w Słupsku z dnia
23 lutego 2015 r., kierowane do Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta w sprawie
planów przeniesienia IV LO do pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 3 w Słupsku
− pismo Rady Rodziców i przedstawicieli klas IV LO w Słupsku wyrażające
sprzeciw wobec przenoszenia, likwidacji, łączenia IV LO w Słupsku,
kierowanym do Prezydenta Miasta oraz wiadomości Przewodniczącej Rady
Miejskiej i Komisji OKSiT (egzemplarz dla Komisji stanowi zał. Nr 7
do niniejszego protokołu.)
(Ww. pisma znajdują się w teczce sprawy nr BRM.0004.53.2015)
Uczestniczący w tej części posiedzenia radni, przedstawiciele Rad Rodziców
III LO i Gimnazjum nr 6, Prezes ZNP Zarządu Oddziału w Słupsku, Z-ca Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Organizacji Międzyzakładowej Pracowników
Oświaty i Wychowania w Słupsku oraz Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka w drodze dyskusji przedstawili swoje stanowiska w ww. sprawie.
– pismo grupy zawodowej pedagogów i psychologów szkolnych z dnia 23 lutego
2015 r., kierowane do Prezydenta Miasta Słupska oraz wiadomości Przewodniczącej
Rady Miejskiej, Zarządu ZNP i Zarządu Międzyzakładowego NSSZ „Solidarność”
– wniosek o przeanalizowanie decyzji w sprawie czasu pracy specjalistów w słupskich szkołach, który decyzją Rady Miasta został zwiększony z 20 do 30 godzin zegarowych tygodniowo
(Ww. pismo znajduje się w teczce sprawy nr BRM.0004.59.2015)
W dyskusji uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Prezes Zarządu Oddziału w Słupsku Związku Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Bereżecka,Przewodniczący Komisji Marcin Sałata,
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu się:
– z ww. pismem,
– pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Słupsku z dnia
11 marca 2015 r., kierowanym do Prezydenta Miasta i wiadomości Rady Miejskiej
oraz przedstawiciela pedagogów i psychologów – stanowiskiem w ww. sprawie (egzemplarz do wiadomości Komisji stanowi ono zał. nr 8 do niniejszego protokołu.),
– oraz propozycją Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej,
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dot. zmniejszenia wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i psychologów
z 30 do 26 godzin tygodniowo,
w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, 1 głos przeciw,
4 głosy wstrzymujące się) nie wyraziła stanowiska w ww. sprawie.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zaproponował, aby przed przystąpieniem
do omówienia materiałów sesyjnych, Komisja powróciła do sprawy z miesiąca stycznia
br., dot. renowacji i konserwacji pomnika Powstańców Warszawy.
Po chwili stwierdził, że nikt nie zgłasza sprzeciwu.
– kwestia renowacji i konserwacji zabytkowego Pomnika Powstańców Warszawy
w Słupsku
(Dokumenty w sprawie znajdują się w teczce: BRM.0004.9.2015, pismo Z-cy Prezydenta Miasta Marka Biernackiego z 12 marca 2015 r., znak: UAB.X.0003.2.2015 stanowi
zał. Nr 9 do niniejszego protokołu.)
W dyskusji uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz, Słupskiej Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek, Miejski Konserwator Zabytków Tomasz Maciejewski, radny Robert Danielkiewicz, Przewodniczący
Komisji Marcin Sałata.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości informacje przedstawione przez Miejskiego Konserwatora Zabytków
oraz Kierownika Delegatury Słupskiej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w ww. sprawie.
Komisja, w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za)
zwraca się do Prezydenta Miasta o wsparcie działań na rzecz pozyskania środków na renowację pomnika z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uznając przy tym
za zasadne wystąpienie do środowisk AK i Muzeum Powstania Warszawskiego o włączenie się w te działania.
Ad. pkt 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/589/13
Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wyrażenia
woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2014-2016 środków finansowych na promocję miasta poprzez udział słupskich drużyn na meczach najwyższej klasy rozgrywkowej (druk nr 9/3)
Agnieszka Klimczak na stanowisku ds. sportu i rekreacji przedstawiła projekt uchwały.
W dyskusji uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek, radny Wojciech Lewenstam.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, 2 głosy przeciw,
2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.
– opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Słupska na 2015 rok (druk nr 9/12)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015-2030 (druk nr 9/13)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
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Ad. pkt 6. Sprawy bieżące.
– pismo Stowarzyszenia Akademii Małego Lekkoatlety w Słupsku z 10 marca 2015 r.
w sprawie podziału środków finansowych na sport dokonywany przez komisję
(Sprawa zawarta jest w teczce BRM.0004.57.2015)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zwróciła się do Prezydenta Miasta o niepowoływanie w skład komisji konkursowych oceniających merytorycznie projekty składane przez organizacje pozarządowe, pracowników instytucji, przy
których działają organizacje ubiegające się o dotacje.
Ponadto Komisja w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) postanowiła przekazać kserokopię pisma Stowarzyszenia za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Pełnomocnikowi ds. Organizacji Pozarządowych, z wnioskiem, aby
w przypadku podziału nierozdysponowanej dotąd kwoty 75 tys. zł, uwzględniony był
zawarty w piśmie postulat Stowarzyszenia o przyznanie dodatkowych środków finansowych na działalność Akademii Małego Lekkoatlety oraz organizację Czwartków Lekkoatletycznych.
– pismo pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach miejskich w Słupsku z dnia 9 lutego 2015 r., kierowane do Prezydenta Miasta Słupska
oraz wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej, Zarządu Oddziału ZNP
w Słupsku oraz dyrektorów przedszkoli, w sprawie trudnej sytuacji uposażenia oraz
wniosku o przyznanie środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu się z ww. pismem oraz odpowiedzią zawartą w piśmie Z-cy Prezydenta Miasta
Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z dnia 2 marca 2015 r., znak:
E-VIII.222.1.8.2015, przez aklamację przyjęła je do wiadomości.
(Ww. pisma stanowią zał. Nr 10 i 11 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania
się z protokołem poprzedniego posiedzenia Komisji i zapytał, kto jest za jego przyjęciem.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła protokół nr 3/15 posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 17 lutego 2015 r.
Radny Robert Danielkiewicz złożył Komisji krótką relację z udziału w konferencji
,,Wyzwania współczesnego świata – szansa czy zagrożenie dla oświaty samorządowej”,
realizowanej w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, organizowanej przez Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata poinformował, że przed chwilą Komisja otrzymała kolejne listy kierowane do Prezydenta Miasta Słupska w reakcji na plany połączenia Teatru Lalki „Tęcza” z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku.
Następnie, zaproponował, aby temat łączenia jednostek kultury oraz zmiany siedziby
Słupskiego Ośrodka Kultury, Komisja omówiła na kolejnym posiedzeniu.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku przez
aklamację przyjęła propozycję Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata podziękował obecnym za udział w posiedzeniu
i zamknął je.
Protokół sporządziła: Anna Lessnau
Przewodniczący Komisji
Marcin Sałata

