Protokół Nr 14/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 19 stycznia 2016 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Edukacji Marcin Sałata przywitał wszystkich uczestniczących
w posiedzeniu i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych
postanowień.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Zapytał czy członkowie Komisji chcieliby wnieść zmiany do zaproponowanego 12 stycznia
2016 r. porządku obrad. Ze swej strony zaproponował umieszczenie w porządku obrad
dodatkowego punktu - informacji Prezydenta Miasta na temat przygotowania i planów
Miasta związanych ze zniesieniem obowiązku nauki 6-latków oraz uzupełnienie pkt 4
porządku obrad o zaopiniowanie projektu uchwały na druku 21/4 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Konsultacji Społecznych.
W związku z brakiem innych uwag Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie,
6 za, przyjęła do realizacji nw. porządek obrad.
(Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
1. Sprawy regulaminowe.
2. Funkcjonowanie i organizacja pracy Słupskiego Ośrodka Kultury.
3. Informacja o ofercie zajęć na ferie 2016.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat przygotowania Miasta do zniesienia obowiązku
nauki w szkole 6-latków.
6. Sprawy bieżące.
Protokół z posiedzenia Komisji 22 grudnia 2015 r. został wyłożony do wglądu.
2. Funkcjonowanie i organizacja pracy Słupskiego Ośrodka Kultury.
(Informacja wraz z prezentacją stanowią załącznik nr 4 do protokołu.)
Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury Jolanta Krawczykiewicz przedstawiła informację
na temat funkcjonowania i organizacji pracy Słupskiego Ośrodka Kultury m.in. w formie
filmu prezentującego najważniejsze projekty realizowane w 2015 r. przez tę jednostkę.
W zakresie funkcjonowania pracowni ceramicznej informację przedstawiła Kierownik
Administracyjny Katarzyna Suliga.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Jerzy Mazurek, Radna Beata
Chrzanowska, Dyrektor SOK Jolanta Krawczykiewicz, Radny Wojciech Lewenstam, Radny
Marcin Sałata, Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska, Kierownik
Administracyjny w SOK Katarzyna Suliga, Radny Mieczysław Jaroszewicz, Radny
Kazimierz Czyż, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku dyskusji, w drodze głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła z wnioskiem do
Prezydenta Miasta Słupska o uwzględnienie w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 r.
zwiększenie dotacji dla miejskich jednostek o stopień inflacji.
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Radny Tadeusz Bobrowski, w odniesieniu do wypowiedzi Kierownika Administracyjnego
SOK na temat braku zamkniętych pomieszczeń w pracowni ceramicznej, zgłosił wniosek,
aby zasięgać opinii przyszłych użytkowników na temat funkcjonalności pomieszczeń
na etapie ich projektowania, co pozwoli na uniknięcie błędów.
3. Informacja o ofercie zajęć na ferie 2016.
(Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła „Informację o ofercie zajęć na ferie
2016 roku”. Inspektor – Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak uzupełniła informację w zakresie oferty przygotowanej przez Słupski Ośrodek
Sportu i Rekreacji.
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Radny Marcin Sałata, Inspektor –
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak.
Komisja Edukacji przyjęła ww. informację, przez aklamację.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji
Społecznych (druk nr 21/4),
Kierownik Referatu ds. Dialogu Społecznego Iwona Chrapkowska przedstawiła ww. projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Marcin Sałata, Radny Wojciech Lewenstam, Kierownik
Referatu Iwona Chrapkowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za), zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały z następującymi
wnioskami:
- w § 5 pkt. Regulaminu uzupełnić pkt. 2 o zapis dotyczący wymogu przeprowadzenia
obowiązkowych konsultacji społecznych w przypadku projektów: budżetu, rocznego
i wieloletniego programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi,
strategii Miasta Słupska i strategii branżowych, nadawania nazw ulic, skwerów, placów etc.,
zamiaru likwidacji lub łączenia jednostek miejskich (jednogłośnie: 6 głosów za),
- w § 15 pkt. 3 ppkt. a) Regulaminu liczbę „100” zastąpić „150” (jednogłośnie: 6 głosów
za),
- wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązku przeprowadzania konsultacji o zasięgu
lokalnym na terenie objętym konsultacjami (jednogłośnie: 6 głosów za),
- wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązkowego konsultowania z Radą Seniorów spraw
z obszarów: zdrowia, kultury, transportu i polityki społecznej, a z Młodzieżową Radą Miasta
z obszarów: edukacji, sportu i kultury (większością głosów: 5 głosów za, 1 głos
wstrzymujący się).
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w
sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego (druk nr 21/5),
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przestawiła ww. projekt uchwały.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
w wyniku głosowania, jednogłośnie
(5 głosów za), zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
poprzez termomodernizację budynków” (druk nr 21/6),
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przestawiła ww. projekt uchwały.
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 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 21/7),
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła ww. projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak,
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
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 zamiaru zmiany siedziby placówki oświatowej
Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego
w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Słupsku przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 (druk nr 21/8),
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła ww. projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 1 głos przeciw) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych
im. Inżynierów Polskich przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku i Środkowopomorskiego
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława
Krzywoustego 6 w Słupsku oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego
i ustawicznego pod nazwą: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy
ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku (druk nr 21/9),
(Stan organizacji Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku od 1
września 2016 w porównaniu do stanu obecnego – prezentacja stanowi załącznik nr 7
do protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła ww. projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Marcin Sałata, Radny Jerzy
Mazurek, Radny Kazimierz Czyż, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak,
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
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w wyniku głosowania,

większością głosów (4 głosy za, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy
ul. Artura Grottgera 13, zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej–Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2
w Słupsku (druk nr 21/10),
(„Stan organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 i IV Liceum Ogólnokształcącego
w Słupsku od 1 września 2016 w porównaniu do stanu obecnego” – prezentacja stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.)
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata poinformował członków Komisji o piśmie Rady
Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gimnazjum
Nr 6 w Słupsku w sprawie zmian w strukturze oświaty obejmujących planowane połączenie
Zespołu ww. szkół z IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, które zostało Radnym
przekazane w dniu dzisiejszym oraz udziale w posiedzeniu przedstawicieli obu Rad.
(Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła ww. projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Radny Mieczysław Jaroszewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji
Anna Sadlak, Radny Marcin Sałata, Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Radny Tadeusz Bobrowski, Radny Wojciech Lewenstam, Radny Jerzy Mazurek,
Przewodniczący Rady Rodziców III LO Szymon Rogowski, Członek Rady Rodziców III
LO Anna Honeke, Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum Nr 3 Gabriela
Misterkiewicz-Pietras.
Przewodniczący Rad Rodziców: III Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Nr 6,
wyrazili opinię, że ze względów proceduralnych, najprostszym rozwiązaniem byłaby
likwidacja IV LO i przeniesienie uczniów wraz z kadrą do istniejącego III LO z Oddziałami
Integracyjnymi.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat przygotowania Miasta do zniesienia obowiązku
nauki w szkole 6-latków.
(Informacja o możliwych konsekwencjach zmiany ustawy o systemie oświaty dotyczące
obowiązku szkolnego przygotowana przez Wydział Edukacji stanowi załącznik nr 6
do protokołu.)
Zastępca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała Komisję
Edukacji o przewidywanych konsekwencjach zmiany ustawy takich jak m.in. : brak naboru
do klas pierwszych, brak miejsc w przedszkolach przez rok, zmniejszenie subwencji
oświatowej.
Poinformowała Komisję, że działania Prezydenta Miasta będą skupiać się na zachęceniu jak
największej liczby rodziców do przejścia dzieci do szkół poprzez: spotkania z rodzicami
zachęcające do skorzystania z możliwości edukacyjnych w szkole, tworzenie pakietu
propozycji dla rodziców, dni otwarte w szkołach w celu zapoznania rodziców z ofertą
i możliwościami lokalowymi szkół, organizacja oddziałów „0” w szkołach podstawowych,
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opieka świetlicowa, zapewnienie posiłków.
W dyskusji udział wzięli: Radny Jerzy Mazurek, Radny Marcin Sałata, Radny Tadeusz
Bobrowski, Inspektor Agnieszka Klimczak, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak,
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
6. Sprawy bieżące.
- rozpoznanie petycji
…............................* w zakresie zmiany uchwały
Nr XLVIII/664/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów
i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania opłat za korzystanie
z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich
wysokości,
(Petycja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezydenta
Miasta Słupska w powyższej sprawie przedstawionym, przez Agnieszkę Klimczak
Inspektora – Samodzielne Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji, w drodze dyskusji, przez
aklamację przyjęła do wiadomości informację, iż pod obrady Komisji w miesiącu lutym
br. zostanie przedłożony projekt zmian w ww. uchwały.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości nw. korespondencję bieżącą:
- pismo nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu Szkół Budowlanych przekazujące podpisy
przeciwników łączenia ZSB z ŚCKU,
- pismo II LO w sprawie rankingu szkół ponadgimnazjalnych (załącznik nr 10
do protokołu),
- odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta
w sprawie zamiaru likwidacji oddziałów
przyszpitalnych SP 9 (załącznik nr 11 do protokołu).
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła protokół
z posiedzenia 22 grudnia 2015 r.
Protokół sporządziła:
inspektor WORM
Ilona Czechowicz

Przewodniczący
Komisji Edukacji
Marcin Sałata

*Jawność danych dotycząca nazwy oraz siedziby podmiotu składającego petycję została wyłączona na podstawie
art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).
Wyłączenia jawności tych danych dokonała Ilona Czechowicz.
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