Protokół Nr 12/15
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 17 listopada 2015 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz przywitał
wszystkich uczestniczących w posiedzeniu i stwierdził, że jest quorum umożliwiające
podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał, czy są wnioski o jego
zmianę.
(Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Ze swej strony zaproponował, aby w punkcie „sprawy regulaminowe” udzielić głosu
czytelniczce Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku w sprawie zamiaru
likwidacji tej placówki oraz reprezentantki pracowników przedszkoli miejskich – woźnych,
w sprawie podwyżki wynagrodzeń.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie, 5 za, przyjęła do realizacji nw.
porządku obrad.
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 roku.
3. Środki zewnętrzne pozyskiwane przez instytucje miejskie – projekty, plan na lata 20142020.
4. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
Protokoły z posiedzeń Komisji z 20 i 29 października zostały wyłożone do wglądu.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji
Mieczysław Jaroszewicz udzielił głosu pani Teresie …..........*.
Teresa ….......* poinformowała członków Komisji Edukacji o fakcie zebrania 700 podpisów
czytelników Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, którzy są przeciwni
przeniesieniu tej placówki na ulicę Podgórną. W jej opinii wybór lokalizacji jest nietrafiony
z uwagi na brak komunikacji miejskiej w tym rejonie oraz bliskie sąsiedztwo siedziby
głównej Biblioteki. Przeniesienie Filii wpłynie na zmniejszenie liczby czytelników, którzy
w obecnej chwili mają placówkę blisko domu. Zdaniem pani ….......* Miasto powinno
wykorzystać Narodowy Program Czytelnictwa i pozostawić Filię w obecnej siedzibie.
Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka stwierdziła, że nie pieniądze
są głównym czynnikiem decyzji o przeniesieniu Filii. Kilka filii wymaga wsparcia bądź
relokacji. Lokal przy ulicy Podgórnej ma dobre otoczenie i sąsiedztwo. Ponadto
powiedziała, że jest to obiekt kultury o dobrym standardzie, a takich w Słupsku jest mało.
Nowa lokalizacja zapewni możliwość przygotowania lepszej oferty, w pomieszczeniu
o lepszym standardzie, z ogródkiem.
W dyskusji udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Radny Jerzy Mazurek, Radna Anna Rożek, Radna Beata Chrzanowska, Teresa ….......*,
Prezes Słupskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyn” Iwona Falkowska.
Radny Jerzy Mazurek zgłosił wniosek, aby Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
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Marii Dąbrowskiej w Słupsku wystąpiła
do Pani Prezes Słupskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czyn” z wnioskiem o ustalenie czynszu za lokal zajmowany przez Filię
Nr 7 na poziomie „0 zł”.
Następnie Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz oddał
głos Zenonie Warmbier.
Zenona Warmbier poinformowała, że reprezentuje wszystkich pracowników obsługi –
woźne, zatrudnione w przedszkolach miejskich. Poinformowała, że chciałaby zwrócić
uwagę członków Komisji Edukacji na wynagrodzenia tej grupy osób, które od lat nie
przekraczają średniej krajowej. Zwróciła również uwagę na odpowiedzialną pracę
i związany z nią szeroki zakres obowiązków. Zwróciła się z apelem o sprawiedliwą, jasno
określoną kwotowo podwyżkę, a w szczególności o to, aby nie była ona wyliczona
w praktykowany obecnie sposób polegający na tym, że pensja zasadnicza wraz
z pochodnymi nie przekracza najniższej krajowej.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Prezes Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Bereżecka, Radny Jerzy Mazurek, Zastępca Prezydenta
Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zenona Warmbier.
Gabriela Bereżecka poinformowała, że od 2006 r. trwają prace nad układem zbiorowym.
Wyraziła opinię, że zasadniczą sprawą powinno być ustalenie jednego wspólnego
wynagrodzenia zasadniczego w jednym układzie zbiorowym, a nie jak dotychczas, 50-ciu
regulaminach wynagradzania. Problem wynagradzania nie dotyczy jedynie przedszkoli,
ale całej oświaty.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości następującą informację Zastępcy Prezydenta
Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej: w projekcie budżetu na 2016 r. zostały
zaplanowane środki na podwyżkę płac pracowników obsługi – 207 etatów w 19-tu
przedszkolach miejskich, w kwocie 100 zł netto (150 zł z pochodnymi) na etat, począwszy
od m-ca lipca 2016 r., co da łączną kwotę 0,5 mln zł. Jednocześnie Pani Prezydent
poinformowała o planowanych dalszych systematycznych podwyżkach pracowników
obsługi w pozostałych placówkach oświatowych oraz żłobkach.
Radny Tadeusz Bobrowski zaproponował podjęcie próby negocjacji układu zbiorowego
ze skutkami finansowymi w kolejnych latach.
Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zaproponowała,
aby w przypadku powołania zespołu ds. opracowania układu zbiorowego w jego skład
wszedł członek Komisji Edukacji.
2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 roku.
(Pismo z 10 listopada 2015 r., ORM.III.0012.4.11.2015 stanowi załącznik nr 3
do protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła informację na temat wyników
egzaminów zewnętrznych w 2015 roku.
W dyskusji udział wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Bereżecka, Dyrektor
Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji przyjęła ww. informację bez uwag, przez aklamację.
3. Środki zewnętrzne pozyskiwane przez instytucje miejskie – projekty, plan na lata 20142

2020.
(Informacja z 10 listopada 2015 r., nr ZF-RPF.VI.0012.1.2015 stanowi załącznik nr 4
do protokołu.)
Komisja przyjęła informację na ww. temat bez uwag, przez aklamację.
4. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2016.
Radna Beata Chrzanowska zaproponowała, aby członkowie Komisji Edukacji przesłali
do końca listopada br. propozycje tematów do planu pracy na 2016 rok, w formie
elektronicznej, na adres Przewodniczącego Komisji.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015,
w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych
przez Miasto Słupsk,
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła ww informację.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. informację.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku
(druk nr 18/1),
Dyrektor Wydziału Anna Sadlak przedstawiła ww. projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 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 18/2),
Inspektor – Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak
przedstawiła ww projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Kazimierz Czyż, Samodzielne Stanowisko ds. Sportu
i Rekreacji Agnieszka Klimczak, Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, Radny Jerzy mazurek, Radny Tomasz Czubak, Radny Tadeusz Bobrowski,
Radny Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Jednocześnie Komisja Edukacji w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie
(6 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska, aby w przypadku
podjęcia przez Radę Miejską w Słupsku ww. uchwały przeznaczyć w 2016 r. dodatkową
kwotę 100.000 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki
podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018 (druk nr 18/6),
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Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przedstawił ww projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski. Radna Beata Chrzanowska, Radny
Mieczysław Jaroszewicz, Radny Jerzy Mazurek, Radny Kazimierz Czyż, Zastępca
Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 3 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww.
projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 18/7),
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przedstawił ww projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww.
projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk
nr 18/8),
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przedstawił ww projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 1 głos wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok" (druk nr 18/9),
Kierownik Referatu Dialogu Społecznego Iwona Chrapkowska wraz z Inspektorem Beatą
Macedońską przedstawiły ww projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Jerzy Mazurek, Radny
Mieczysław Jaroszewicz, Inspektor Beata Macedońska, Kierownik Referatu Dialogu
Społecznego Iwona Chrapkowska.
(Pismo z 10 listopada 2015 r., nr BPM-RDS-I.006.2.2015 stanowi załącznik nr 5
do protokołu.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) wystąpiła do Prezydenta Miasta z wnioskiem, aby w składy
komisji konkursowych, które określa m.in. § 14 ust. 2 pkt 2 Programu, wchodził
1 przedstawiciel wskazany przez Prezydenta Miasta oraz 1 przedstawiciel wskazany przez
Przewodniczącego Rady.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały
z uwzględnieniem powyższego wniosku.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 - 2020" (druk nr 18/10),
Kierownik Referatu Dialogu Społecznego Iwona Chrapkowska wraz z Inspektorem Beatą
Macedońską przedstawiły ww projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, w wyniku głosowania, jednogłośnie(6 głosów
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za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
6. Sprawy bieżące.
Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała członków
Komisji Edukacji, że odstąpiono od planowanego połączenie jednostek kultury tj. Nowego
Teatru im. Witkacego w Słupsku z Polską Filharmonią „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Obie
jednostki pozostają. Zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Teatru, a za 1,5 roku
na dyrektora Filharmonii. Planowany jest również remont małej sceny w Teatrze.
Ponadto poinformowała, że od 1 grudnia 2015 r. obowiązki dyrektora Zespołu Szkół
Budowlanych zostaną powierzone Jolancie Kapiszce, dotychczasowemu dyrektorowi
Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego.
- zaproszenie do udziału w XII Ogólnopolskim Halowym Turnieju Piłki Nożnej Radnych
Samorządów Sejmików, Miast, Gmin i Powiatów,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się z prośbą
do członków Komisji o przedłożenie propozycji składu ewentualnej drużyny na kolejnym
posiedzeniu.
- Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości następującą korespondencję bieżącą:
1. informację na temat liczby zawodników (dzieci) trenujących w słupskich klubach
sportowych, zamieszkałych poza Słupskiem i nie uczących się w słupskich szkołach,
(Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
2. odpowiedź na wniosek Komisji Edukacji w sprawie możliwości wykonania przez
Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. w ramach środków własnych zadania pn. „Rozdzielenie
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji przy ul.Jana Pawła II 3 oraz Lutosławskiego
1”,
(Pismo z 14.10.2015 r., nr GKiOŚ-RKŚ-II.0012.06.2015 stanowi załącznik nr 7
do protokołu.)
3. odpowiedź NSZZ Solidarność na pismo organizacji związkowych w Nowym Teatrze
im.Witkacego oraz Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w sprawie planowanego
połączenia instytucji,
(Pismo z 5.11.2015 r., l.dz. „S”1196/2015 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.)
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, większością głosów (5 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się) przyjęła protokoły z posiedzeń, który odbyły się 20 i 29 października
2015 r.
Sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor
WORM

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Edukacji
Mieczysław Jaroszewicz

*Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Ilona
Czechowicz w dniu 17 grudnia 2015 roku.
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