Protokół Nr 9/15
z posiedzenia Komisji Edukacji
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 22 września 2015 r.

1. Sprawy regulaminowe.
1) Stwierdzenie quorum.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Mieczysław Jaroszewicz przywitał wszystkich
przybyłych na posiedzenie Komisji. Stwierdził, że w sali obrad jest quorum wymagane przy
podejmowaniu wniosków i wyrażaniu opinii.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
2) Ustalenie porządku obrad.
(Zawiadomienie z projektem porządku obrad z 14 września 2015 r., nr ORMIII.0012.4.8.2015 Radni otrzymali 15 września 2015 r. Stanowi ono załącznik nr 2 do
protokołu.)
Przypomniał, że wraz z zawiadomieniem radni otrzymali proponowany porządek obrad.
Zapytał czy są uwagi lub wnioski do nw. porządku obrad.
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe.
2.Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego.
3. Informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta.
4. Wykorzystanie bazy sportowej.
5. Remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok.
6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące.
Radny Jerzy Mazurek wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do zaproponowanego
porządku obrad punktu dotyczącego
planowanego połączenia
Nowego Teatru
im. Witkacego w Słupsku i Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) uwzględniła
ww. temat w pkt. 7 porządku obrad: „Sprawy bieżące”.
Radna Beata Chrzanowska wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie do zaproponowanego
porządku obrad punktu dotyczącego powołanej przez Prezydenta Miasta Słupska Rady
Edukacji.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) uwzględniła
ww. temat w pkt. 7 porządku obrad: „Sprawy bieżące”.
3) Radni otrzymali do wglądu protokoły z posiedzeń 16 czerwca i 31 sierpnia 2015 r.
2. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
(„Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego” z 8 września 2015 r., nr ORM-III.0012.4.8.2015 stanowi załącznik nr 3
do protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła „Informację o stanie przygotowań
szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego”.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, większością głosów (5 głosów za, 1 głos
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wstrzymujący się) przyjęła ww. informację do wiadomości bez uwag.
3. Informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta.
(„Informacja o realizacji programu opieki nad zabytkami na terenie miasta” stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.)
Miejski Konserwator Zabytków Tomasz Maciejewski przedstawił „Informację o realizacji
programu opieki nad zabytkami na terenie miasta.”
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Miejski Konserwator Zabytków Tomasz
Maciejewski, Radny Robert Danielkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, Radny Mieczysław Jaroszewicz, Radny Wojciech Lewenstam.
Komisja Edukacji w wyniku dyskusji, w drodze głosowania, jednogłośnie ( 6 głosów za)
przyjęła ww. informację do wiadomości.
4. Wykorzystanie bazy sportowej.
(Informacja na temat wykorzystania bazy sportowej z 10 września 2015 r., nr DN-27612015 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Juszczyński przedstawił
„Informację na temat wykorzystania bazy sportowej SOSiR”.
W dyskusji udział wzięli: Radny Marcin Sałata, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Radny Kazimierz Czyż, Radna Beata Chrzanowska.
Komisja Edukacji w wyniku dyskusji, w drodze głosowania, większością głosów ( 3 głosy
za, 3 głosy wstrzymujące się) przyjęła ww. informację do wiadomości.
5. Remonty w obiektach kultury – wnioski do budżetu na 2016 rok.
(Informacja na temat „Remontów w obiektach kultury - wnioski do budżetu na 2016 rok”,
przekazana pismem z 15.09.2015 r., nr Ku-III.0012.3.6.2015 stanowi załącznik nr 6
do protokołu.)
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła
informację na temat planowanych w 2016 r. inwestycjach w słupskich instytucjach kultury,
a Dyrektor Wydziału Kultury Anna Świętochowska przedstawiła ww. informację w zakresie
remontów.
W dyskusji udział wzięli: Radny Kazimierz Czyż, Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, Radny Mieczysław Jaroszewicz, Radny Tadeusz Bobrowski,
Radny Jerzy Mazurek, Radna Beata Chrzanowska, Radny Marcin Sałata, Dyrektor Wydziału
Kultury Anna Świętochowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, przez aklamację, zwróciła
się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie na koleje posiedzenie
Komisji prognozy i analizy sieci szkół Miasta Słupska i planowanych działań w sprawie
modernizacji sieci szkół.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
(6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła z wnioskiem do Komisji Gospodarki
Komunalnej, aby „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. wpisały do inwestycji realizowanych
w 2016 roku „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji przy ul.Jana
Pawła II 3 oraz Lutosławskiego 1” dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica”. Szacunkowa
wartość robót wynosi ok. 40.000 zł.
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Komisja Edukacji w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, większością głosów (6 głosów
za, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła informację na temat „Remontów w obiektach kultury –
wnioski do budżetu na 2016 rok” przedłożoną przez Prezydenta Miasta Słupska, bez
uwzględniania wydatków Państwowego Teatru lalki „Tęcza” w Słupsku z uwagi
na otrzymane przez tę instytucję środki z Ministerstwa Kultury.
6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy
Akademią Pomorską w Słupsku a Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania
pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI,
dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” planowanego do złożenia do konkursu w ramach
Poddziałania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” (druk Nr 15/13),
p.o. Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przedstawiła ww. projekt
uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głos
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i
nadania jej statutu (druk Nr 15/10),
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła
ww. projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radna Beata Chrzanowska, Dyrektor Wydziału Kultury Anna
Świętochowska, Radny Marcin Sałata.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie
(6 głos
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, za I półrocze 2015 roku (druk Nr 15/18),
Dyrektor Wydziału Finansowego Helena Słomska przedstawiła ww. projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Radny Jerzy Mazurek, Radna Beata Chrzanowska, Radny
Tadeusz Bobrowski, Dyrektor Wydziału Finansowego Helena Słomska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
(1 głos przeciw, 6 głosów wstrzymujących się) zaopiniowała negatywnie ww. projekt
uchwały.
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7. Sprawy bieżące.
- wniosek Prezydenta Miasta Słupska o wytypowanie dwóch przedstawicieli do składu
Komisji ds. Nagród Prezydenta Miasta Słupska z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) wytypowała do pracy w ww. Komisji Beatę Chrzanowską
i Mieczysława Jaroszewicza.
- wniosek Prezydenta Miasta Słupska w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady
Miejskiej do Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu
Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich w Słupsku,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
(6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) wytypowała do pracy w ww. Komisji Marcina
Sałatę.
- informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
w sprawie wypowiedzi radiowej Dyrektora Wydziału Kultury Anny Świętochowskiej
w sprawie projektu połączenia Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku z Nowym
Teatrem im. Witkacego w Słupsku,
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości informację Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska
Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej o planowanych do przedstawienia Radzie Miejskiej
w Słupsku wariantach połączenia ww jednostek.
- opinia w sprawie pisma Rady Artystycznej Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku z 2
września 2015 r.,
(Pismo z 2 września 2015 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
Komisja Edukacji, przez aklamację przyjęła pismo do wiadomości.
- informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
w sprawie Słupskiej Rady Edukacji,
Komisja Edukacji zapoznała się z wyjaśnieniami w powyższej sprawie
Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.

Zastępcy

- opinia w sprawie wniosków: głównych księgowych przedszkoli miejskich z 22 czerwca
2015 r. oraz dyrektorów przedszkoli miejskich z 23 czerwca 2015 r. w sprawie
planowanego utworzenia wspólnej obsługi księgowej,
(Pismo z 22 czerwca 2015 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Pismo z 23 czerwca
2015 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
po wysłuchaniu informacji Zastępcy
Prezydent Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej w ww. sprawie przyjęła pisma
do wiadomości bez uwag.
- Komisja Edukacji, przez aklamację, przyjęła do wiadomości następujące pisma:
- p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w sprawie szczegółowego harmonogramu
zajęć niezrealizowanych oraz planu ich odpracowania,
(Pismo z 18 września 2015 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.)
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- NSZZ Solidarność Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania
w Słupsku w sprawie działań Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Słupsku,
(Pismo z 16 września 2015 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.)
- w sprawie zachowania bilingualności w zakresie języka niemieckiego: Dyrektora
Przedszkola Miejskiego nr 31 z 29 czerwca 2015 r., Prezydenta Miasta Słupska z 17 lipca
2015 r., Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 31 z 27 lipca 2015 r. oraz Prezydenta
Miasta Słupska z 4 sierpnia 2015 r.
(Pismo z 29 czerwca 2015 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Pismo z 17 lipca 2015 r.,
nr E-IX.4424.4.18.2015 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Pismo z 27 lipca 2015 r.
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Pismo z 4 sierpnia 2015 r., nr E-X.4424.3.101.2015 r.
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.)
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła protokół
Nr 7/15 z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2015 r. oraz większością głosów (5 głosów za,
1 głos wstrzymujący się) przyjęła protokół Nr 8/15 z posiedzenia w dniu 31 sierpnia 2015 r.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz

Przewodniczący Komisji
Marcin Sałata
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