Protokół Nr 10/15
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 października 2015 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu
i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Przypomniał, że zawiadomienie o posiedzeniu Komisji radni otrzymali wraz z porządkiem
obrad oraz materiałami do zaopiniowania lub zapoznania się.
Ponieważ nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosku o zmianę do porządku obrad
zaproponował jego przyjęcie poprzez głosowanie.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów
za) przyjęła do realizacji poniższy porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Szkolnictwo zawodowe w mieście – wyniki egzaminów, kierunki rozwoju.
3. Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2016 rok.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.)
Protokół z posiedzenia Komisji 22 września 2015 r. został wyłożony do zapoznania się.
2. Szkolnictwo zawodowe w mieście – wyniki egzaminów, kierunki rozwoju.
(Informacja Prezydenta Miasta z 12 października 2015 r. stanowi załącznik nr 3
do protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła informację w zakresie szkolnictwa
zawodowego w mieście – wyniki egzaminów, kierunki rozwoju.
Informację w zakresie wyników matur w słupskich szkołach w latach 2012 – 2015
przedstawiła Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Radna Beata Chrzanowska, Zastępca
Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Radny Marcin Sałata, Dyrektor
Wydziału Edukacji Anna Sadlak, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk,
Radny Tadeusz Bobrowski.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak, na wniosek Komisji Edukacji przedstawiła
relację ze spotkania Rady Biznesu w sprawie szkolnictwa zawodowego.
Ponadto zaprezentowała „Diagnozę i Plan Działania na II i III kwartał 2015 roku oraz Wizję
Rozwoju Edukacji w Słupsku”.
(Diagnoza stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
W dyskusji uczestniczyli: Radny Jerzy Mazurek, Radny Tadeusz Bobrowski, Dyrektor
Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
3. Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2016 rok.
(Projekt rocznego programu współpracy Miasta Słupsk z organizacjami pozarządowymi,
o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 oraz Wieloletniego programu współpracy
Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 stanowią załącznik nr 5
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do protokołu).
Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku Marta Makuch
reprezentująca podmioty realizujące zadanie publiczne pod tytułem „Pozarządówka rządzi!”
przedstawiła projekty Programów współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2016 rok.
W dyskusji udział wzięli: Radny Mieczysław Jaroszewicz, Zastępca Prezydenta Miasta
Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Marta Makuch, Radny Marcin Sałata, Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Jerzy Mazurek,
Kierownik Referatu Dialogu Społecznego Iwona Chrapkowska.
Komisja Edukacji, przez aklamację, przyjęła ww. informację do wiadomości.
Komisja Edukacji wyrazi opinię o ww. dokumentach po zapoznaniu się ze stosownymi
projektami uchwał Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ich przyjęcia.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 16/1),
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29
stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
W dyskusji uczestniczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka, Radny Kazimierz Czyż, Radny Marcin Sałata.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Słupsk
do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020 (druk nr 16/2),
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia Miasta Słupsk do współrealizacji projektu partnerskiego
"Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska
(druk nr 16/5),
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska.
W dyskusji udział wzięli: Radny Wojciech Lewenstam, Radny Jerzy Mazurek, Radny
Kazimierz Czyż, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Sekretarz Gminy Słupsk Adam Sędziński.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania (4
głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
miasta Słupska w przedmiocie zmiany granic miasta Słupska (druk nr 16/6),
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słupska
w przedmiocie zmiany granic miasta Słupska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania (4 głosy za, 2 głosy
wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
5. Sprawy bieżące.
- stanowiska w sprawie koncepcji połączenia Teatru Nowego im. Witkacego w Słupsku
z Polską Filharmonią „Sinfonia Baltica” w Słupsku tj. pisma:
1. Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z 7.10.2015 r.
(Załącznik nr 6 do protokołu)
2. Dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus z 7.10.2015 r.
(Załącznik nr 7 do protokołu)
3. Akademii Muzycznej w Poznaniu z 10.10.2015 r.
(Załącznik nr 8 do protokołu)
4. Krzesimira Dębskiego z 9.10.2015 r.
(Załącznik nr 9 do protokołu)
5. Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich z 7.09.2015 r.
(Załącznik nr 10 do protokołu)
6. Członków Jury XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina z 5.10.2015 r.
(Załącznik nr 11 do protokołu)
7. Akademii Muzycznej im.I.J. Paderewskiego w Poznaniu z 1.10.2015 r.
(Załącznik nr 12 do protokołu)
8. Zrzeszenia Filharmonii Polskich z 2.10.2015 r.
(Załącznik nr 13 do protokołu)
9. NSZZ „Solidarność” przy Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica oraz Organizacji
Zakładowej „NSZZ Solidarność” w Nowym Teatrze im.Witkacego w Słupsku
z 14.10.2015 r.
(Załącznik nr 14 do protokołu)
oraz odpowiedź Dyrektora Wydziału Kultury Anny Świętochowskiej nr Ku-I.402.5.6.2015
z 6.10.2015 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Nowego Teatru im. Witkacego
w Słupsku.
(Załącznik nr 15 do protokołu).
Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości ww. korespondencję.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zaproponował, aby sprawie koncepcji połączenia
ww. jednostek kultury poświęcić odrębne posiedzenie Komisji w dniu 27 października 2015
r. o godz. 14.00 w siedzibie Filharmonii. Komisja przez aklamację zaakceptowała
propozycję.
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- wniosek o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych
z 5.10.2015 r. i zarządzenia ponownego jego przeprowadzenia,
(Pismo z 14.10.2015 r. wraz z odpowiedzią Prezydenta Miasta Słupska z 19.10.2015 r.
stanowią załącznik nr 16 do protokołu).
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Marcin Sałata, Zastępca
Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji przyjęła ww. wniosek do wiadomości bez uwag.
- pismo Prezydenta Miasta Słupska z 5 października 2015 r., nr GK-II.6625.12.2015
w sprawie nowych nazw ulic i patronów,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
(4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta,
aby w wykazie zawierającym propozycje nowych nazw ulic i patronów uwzględnić
następujące nazwy: ul.Johna Lennona oraz ul.Zofii Kurowskiej.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół
z posiedzenia
w dniu 22 września 2015 r.
Protokołowała:
Ilona Czechowicz

Przewodniczących
Komisji Edukacji
Marcin Sałata
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