Protokół Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.
I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Mickiewicza 32 w Słupsku. Podczas spotkania Komisja
zapoznała się z informacją na temat dotychczas wykonanych remontów w szkole oraz
najpilniejszych, bieżących potrzeb w tym zakresie.
Komisja, w trakcie dyskusji, wyraziła opinię, iż remont szkoły należy wykonać etapowo, ale
kompleksowo. Najpilniejszego remontu wymaga sala gimnastyczna, która jest w ocenie Komisji
w złym stanie, np. zagrzybiona. Radny Mieczysław Jaroszewicz zaproponował wykonanie
całościowego remontu szkoły ze środków unijnych.
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka -Wojewódzka wyjaśniła, że jedyną szansą na pozyskanie
środków z Unii jest Komisja Europejska. Zobowiązała się do sprawdzenia możliwości pozyskania
środków oraz ewentualnego wykorzystywania sali Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych
przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
Następnie Komisja uczestniczyła w podpisaniu porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia
Marynarki Wojennej w Ustce, a Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych umożliwiające
kształcenie uczniów w zawodzie technik mechanik statków morskich. W uroczystości uczestniczyła
Dyrektor Szkoły Barbara Zakrzewska, Komendant Centrum kmdr Robert Kozacki oraz Dyrektor
Urzędu Morskiego w Słupsku Tomasz Bobin. Klasę o profilu morskim patronatem objęła firma
Hydro-Naval.
II część posiedzenia
1. Sprawy regulaminowe.
1) Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata otworzył posiedzenie i stwierdził quorum.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
2) Ustalenie porządku obrad.
(Zawiadomienie z projektem porządku obrad z 12 maja 2015 r., nr ORM-III.0012.4.5.2015
Radni otrzymali 12 maja 2015 r. Stanowi ono załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.)
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w wyniku głosowania, jednogłośnie (4 głosy
za), przyjęła porządek posiedzenia zgodny z przesłanym 12 maja 2015 r.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok.
3. Oferta zajęć na wakacje 2015.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi za 2014 rok.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu.
2. Remonty w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok.
(Informację na temat remontów w obiektach oświatowych – wnioski do budżetu na 2016 rok
Komisja otrzymała w formie elektronicznej 14 maja 2015 r. Pismo z 13 maja 2015 r. stanowi

załącznik nr 3 do protokołu).
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła informację na temat remontów
zaplanowanych w obiektach oświatowych w bieżącym roku oraz propozycjach dyrektorów
placówek oświatowych na 2016 r.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Przewodniczący Komisji Marcin
Sałata, Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Dyrektor Wydziału Edukacji
Anna Sadlak, Radny Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania, większością głosów (3 głosy za, 1 wstrzymujący się)
wystąpiła
do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem o pilną realizację budżetu miasta
Słupska na 2015 rok w zakresie środków zaplanowanych na remonty w obiektach
oświatowych.
Ponadto, przez aklamację, Komisja wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie na kolejne
posiedzenie, informacji zawierającej wnioski do projektu budżetu na 2016 r. w zakresie
remontów w obiektach oświatowych obejmującą wnioski dyrektorów szkół i placówek
oświatowych zweryfikowaną o stanowisko w tej sprawie Dyrektora Wydziału Edukacji
i Prezydenta Miasta wraz ze skutkami finansowymi.
3. Oferta zajęć na wakacje 2015.
(Informację na temat oferty wakacyjnej Komisja otrzymała w formie elektronicznej 14 maja
2015 r. Materiał przekazany pismem z 13 maja 2015 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła informacja na temat oferty zajęć
na wakacje 2015.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna
Sadlak.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji w wyniku głosowania, jednogłośnie (4 głosy za), przyjęła informację
do wiadomości.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi za 2014 rok.
(Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Słupska z organizacjami
Pozarządowymi na 2014 r. Komisja otrzymała w formie elektronicznej 4 maja 2015 r.)
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Rafał Jeka przedstawił
informację z realizacji Programu współpracy miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi za 2014 rok.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Marcin Sałata, Radny Mieczysław
Jaroszewicz, Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Jerzy Mazurek, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Rafał Jeka.
W trakcie dyskusji Radny Mieczysław Jaroszewicz zgłosił wniosek o przygotowanie
programu umów wieloletnich obejmujących imprezy już ugruntowane w kalendarzu,
o dużej renomie (Przewodniczący Komisji przypomniał, że jest to podtrzymanie wniosku
Komisji z poprzedniego posiedzenia) oraz zmniejszenie dysproporcji w dotacjach na sport
i kulturę.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku

w drodze

dyskusji w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała ww. sprawozdanie
pozytywnie z wnioskiem ( 5 głosów za) o przekazywanie każdego roku projektu
regulaminu udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych w celu uzyskania pozytywnej
opinii Komisji.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji
i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu
zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
(Druk nr 12/7),
Projekt uchwały przedstawił
Pozarządowych Rafał Jeka.

Pełnomocnik

Prezydenta

Miasta

ds.

Organizacji

W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Radny Mieczysław Jaroszewicz, Radny
Tadeusz Bobrowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Rafał
Jeka.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze
dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie ww.
projekt uchwały z wnioskiem o wykreślenie w § 1 pkt 4 zdania: „Dla zapewnienia równego
uczestnictwa kobiet i mężczyzn w Radzie wprowadza się zasadę podwójnej nominacji,
tj. członek wskazuje na zastępcę osobę odmiennej płci”.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta
Słupska na 2016 rok (Druk nr 12/1),
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania, jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań administracji geologicznej
Powiatowi Słupskiemu (Druk nr 12/5),
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku
głosowania, jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
6. Sprawy bieżące.
- informacja w sprawie funkcjonowania internatów w Słupsku oraz podwyżki wynagrodzeń
pracowników administracji,
(Pismo z 12 maja 2015 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Komisja
otrzymała pismo w wersji elektronicznej 13 maja 2015 r.).
Informację na temat funkcjonowania internatów w Słupsku przedstawiła Dyrektor Wydziału
Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak poinformowała o planowanej kontroli
w słupskich internatach.
W wyniku dyskusji, przez aklamację, Komisja przyjęła informację do wiadomości.
–

opinia dot. pisma Prezydenta Miasta z 6 maja 2015 r. w sprawie prolongaty terminu
przekazania projektu regulaminu udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych,

(Pismo z 6 maja 2015 r., nr BPM.RDF.I-0003. .2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu. Komisja otrzymała pismo w wersji elektronicznej 13 maja 2015 r.)
W dyskusji udział wzięli: Radny Marcin Sałata, Radny Jerzy Mazurek, Pełnomocnik
Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych Rafał Jeka.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie propozycję
zmiany terminu.
–

opinia dot. pisma Prezydenta Miasta z 13 maja 2015 r. w sprawie wytypowania
przedstawiciela
do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku,
(Komisja otrzymała wniosek w formie elektronicznej 15.05.2015 r. Pismo znajduje się
w teczce sprawy: ORM-II.0004.83.2015)
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Marcin Sałata, Radny Jerzy Mazurek,
Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
w wyniku głosowania, większością głosów (3 głosy za, 1 wstrzymujący się) wytypowała
do pracy w ww. komisji Mieczysława Jaroszewicza.

–

opinia dot. pisma rodziców uczniów klas szóstych z 6 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie dwóch klas pozaobwodowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Słupsku przy ul.A.Mickiewicza w roku szkolnym 2015/2016,
(Pismo rodziców z 6 maja 2015 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Komisja
otrzymała pismo w wersji elektronicznej 13 maja 2015 r.).
W dyskusji udział wzięli: Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak, Radny Tadeusz
Bobrowski, Przewodniczący Komisji Marcin Sałata, Radny Jerzy Mazurek.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
w wyniku głosowania, jednogłośnie (4 głosy za) opowiedziała się za tym, aby nie zwiększać
ilości klas pozaobwodowych w ww. szkole.

–

opinia dot. pisma Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
podjęcia przez Radę Miejską w Słupsku uchwały w sprawie poparcia żądań samorządów
regionu słupskiego w sprawie rekompensat związanych z lokalizacją tarczy antyrakietowej
w Redzikowie,
(Komisja otrzymała pismo do wiadomości w formie elektronicznej 5 maja 2015 r. Pismo
Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk z 28 kwietnia 2015 r., nr SK.031.1.2015 stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Marcin Sałata, Radny Jerzy Mazurek.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
w wyniku głosowania, jednogłośnie (4 głosy za) wyraziła pozytywną opinię na temat
podjęcia ww. inicjatywy.

–

Informacja dotycząca kalendarza Słupskiej Olimpiady Młodzieży,

(Pismo z 13 kwietnia 2015 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
–

opinia dot. pisma Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału w Słupsku w sprawie
zorganizowania uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 750-lecia lokacji miasta Słupska
przez słowiańskiego księcia Świętopełka II,
(Pismo Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Słupsku z 14 maja 2015 r. stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Radny Mieczysław Jaroszewicz,
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
przez aklamację wyraziła negatywną opinię na temat ww. inicjatywy.

–

przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 21 kwietnia 2015 r.
Komisja w wyniku głosowania, większością głosów (3 za, 1 wstrzymujący się) przyjęła
protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Słupsku, które odbyło się 21 kwietnia 2015 r.
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