Protokół Nr 17/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 22 marca 2016 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 9.00 w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych
w Słupsku przy ul.Bałtyckiej 29.
Przewodniczący Komisji podziękował Dyrektorowi Szkoły Iwonie Wróblewskiej-Bargowskiej
za umożliwienie Komisji zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkoły w jej siedzibie.
Podczas tej części posiedzenia Komisja zapoznała się z historią szkoły, kierunkami nauczania oraz
podejmowanymi przez placówkę inicjatywami na rzecz społeczności lokalnej. W szczególności,
z dużym zainteresowaniem Komisji spotkały się wyniki przeprowadzonych badań stóp wśród
najstarszej grupy dzieci w wybranych przedszkolach z terenu powiatu słupskiego.
W dyskusji na powyższy temat uczestniczyli: radny Wojciech Lewenstam, radny Marcin Sałata,
radny Kazimierz Czyż, z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, dyrektor
Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Iwona Wróblewska-Bargowska, dyrektor Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli Bożena Żuk, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Słupsku Agata Szklarkowska, radna Beata Chrzanowska, radny Tadeusz Bobrowski, kierownik
szkolenia praktycznego Małgorzata Borysewicz.
W trakcie dyskusji dyrektor WZSP Iwona Wróblewska-Bargowska zwróciła się z prośbą
o umożliwienie zamieszczenia informacji o szkole na platformie edukacyjnej Miasta Słupska.
Dalsza część posiedzenia, od godz. 10.30, była kontynuowana w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
Ad 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji przywitał zaproszonych gości 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 16 marca 2016 r.
porządku obrad.
(Pismo z 15 marca 2016 r., nr ORM-III.0012.4.4.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Radny Tadeusz Bobrowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w sprawach
bieżących punktu dotyczącego Narodowego Dnia Życia.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad uwzględniając powyższy wniosek.
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Zapoznanie się z ofertą nauczania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku 3.
4.
5.
6.

„Medyk” (wyjazdowa część posiedzenia).
Zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół z terenu Miasta Słupska kształcących młodzież
i dorosłych w kierunkach promedycznych” (z udziałem dyrektorów szkół).
Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w Słupsku.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Sprawy bieżące.
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Ad 3. Zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół z terenu Miasta Słupska kształcących młodzież
i dorosłych w kierunkach promedycznych”.
Przedstawiciele szkół kolejno zaprezentowali krótkie informacje na temat oferowanych kierunków
nauczania, ilości uczniów oraz, na prośbę z-cy prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej,
o przeprowadzonych akcjach społecznych, jeżeli takie miały miejsce.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, z-ca Prezydenta Krysytna DanileckaWojewódzka, dyrektor Studium Medycznego TEB Aleksandra Taraśkiewicz, dyrektor Policealnego
Studium Farmaceutycznego Iwona Wojtkiewicz, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej Mariola
Rynkiewicz, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu Krystyna Homenda, radny Marcin Sałata,
radny Wojciech Lewenstam, radny Kazimierz Czyż, radny Tadeusz Bobrowski.
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała, że w przypadku
opracowania przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych projektu akcji społecznej skierowanej
do najmłodszych dzieci (dotyczącej np. oceny wad postawy), Miasto Słupsk skieruje
do dyrektorów biorących udział w posiedzeniu ofertę podjęcia współpracy przy jej realizacji.
Ad 4. Plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w Słupsku.
(Pisemna informacja w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Informację na temat planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w Słupsku przestawiła dyrektor
Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, dyrektor Wydziału
Edukacji Anna Sadlak, radna Beata Chrzanowska.
Komisja Edukacji, przez aklamację, przyjęła informację na temat planu rozwoju szkolnictwa
zawodowego w Słupsku.
Ad 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz dokonania zmiany w statucie Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 23/2),
Projekt uchwały przedstawiła z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska,
radny Kazimierz Czyż, radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Tadeusz Bobrowski, z-ca Prezydenta
Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
–

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za), uwzględniając ustną autopoprawkę Zastępcy Prezydenta Miasta
Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej w zakresie
nadania nowego brzmienia § 7 Statutu,
zastąpieniu słów „działalność artystyczną” słowami „działalność kulturalną” w § 9 ust. 3 lit. g)
oraz uzupełnieniu uzasadnienia o informację zawierającą przewidywaną kwotę oszczędności
w kosztach utrzymania w związku ze zmianą siedziby filii, zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw
ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku
(druk
nr 23/1),
Projekt przedstawiła przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, z-ca prezydenta Krystyna DanileckaWojewódzka.
–
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/795/14 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół
podstawowych w Słupsku prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów
(druk nr 23/4),
Projekt przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Biuro
Urbanistyczne Miasta Słupska” (druk nr 23/7),
Projekt przedstawił z-ca prezydenta Marek Biernacki.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek.
Radny Jerzy Mazurek zapytał z-cę prezydenta Marka Biernackiego: czy wszyscy pracownicy Biura
Urbanistycznego Miasta Słupska znajdą zatrudnienie w nowym wydziale?
W odpowiedzi, radny otrzymał zapewnienie z-cy prezydenta, że wszyscy pracownicy BUMS-u
dalej będą pracować.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się), zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 (druk nr 23/11),
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
–

W dyskusji udział wzięli: radny Kazimierz Czyż, dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak, z-ca
Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 2 głosy przeciw) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk
nr 23/15),
Projekt uchwały przedstawił skarbnik miasta Artur Michałuszek.
–

W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, z-ca prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
skarbnik miasta Artur Michałuszek, radny Tadeusz Bobrowski, z-ca prezydenta Marek Biernacki.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, 1 głos przeciw) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”
(druk nr 23/19),
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
–

W dyskusji udział wzięli: radny Kazimierz Czyż, radny Tadeusz Bobrowski, z-ca prezydenta
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
3

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad 6. Sprawy bieżące.
- Informacja dotycząca różnic w opłatach za korzystanie z bazy Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słupsku w związku ze stosowaniem cen na podstawie Zarządzenia nr 671/OKIS/14
Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 października 2014 r.
(Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
Informację przedstawiła dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak.
W dyskusji udział wzięli: z-ca prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny Tadeusz
Bobrowski, radny Marcin Sałata, radna Beata Chrzanowska, radny Tomasz Czubak, radny
Kazimierz Czyż.
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu
Komisji zostanie radnym przedstawione porównanie kosztów nauki pływania realizowanej przez
nauczycieli pływalni w odniesieniu do kosztów nauki realizowanej przez kluby.
- informacja na temat propozycji reorganizacji klas sportowych,
Informację przedstawiła z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
W dyskusji udział wzięli: radny Tomasz Czubak, radny Marcin Sałata, z-ca prezydenta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji w drodze dyskusji, przez aklamację, przyjęła informację do wiadomości.
- propozycja standaryzacji wynagrodzeń w obszarze słupskiej oświaty,
(Prezentacja na ww. temat stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Informację na temat propozycji standaryzacji wynagrodzeń w obszarze słupskiej oświaty
przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż, dyrektor Wydziału
Edukacji Anna Sadlak, z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji, w wyniku dyskusji, przez aklamację, wstępnie zaakceptowała zaprezentowaną
propozycję standaryzacji wynagrodzeń. Ostateczna opinia Komisji zostanie wyrażona po
uzyskaniu akceptacji oświatowych związków zawodowych.
–

informacja o Narodowym Dniu Życia,

Radny Tadeusz Bobrowski zwrócił się do z-cy prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
z wnioskiem, aby w słupskim ratuszu pokazać wystawę z okazji Narodowego Dnia Życia aktualnie
prezentowaną w słupskim oddziale stowarzyszenia Civitas Christiana.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła protokół
z posiedzenia, które odbyło się 16 lutego 2016 r.
Przewodniczący Komisji zamknął obrady.
Protokołowała:

inspektor
Wydziału Obsługi Rady Miejskiej
Ilona Czechowicz

Przewodniczący
Przewodniczący Komisji
(-)

Marcin Sałata
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