Protokół Nr 18/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 19 kwietnia 2016 r.

Ad 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji przywitał wszystkich przybyłych i stwierdził, że jest quorum
umożliwiające Komisji podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Zapytał, czy członkowie Komisji chcieliby wnieść zmiany do zaproponowanego 12 kwietnia 2016
r. porządku obrad.
(Pismo z 12 kwietnia 2016 r., nr ORM-III.0012.4.5.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosku w tej sprawie.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017 – koncepcja, harmonogram.
3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi za 2015 rok” oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym
została udzielona dotacja na 2015 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Ad 2. Organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017 – koncepcja, harmonogram.
(Pisemna informacja na powyższy temat przekazana pismem z 12 kwietnia 2016 r. stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.)
Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk przedstawiła informację na temat
„Organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017 – koncepcja, harmonogram”.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego Gabriela Bereżecka, radny Tadeusz Bobrowski, z-ca prezydenta Krystyna DanileckaWojewódzka, radny Marcin Sałata, radny Jerzy Mazurek, z-ca dyrektora Wydziału Edukacji Bogna
Winiarczyk.
Komisja Edukacji w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła
informację na temat „Organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2016/2017 – koncepcja,
harmonogram” bez uwag.
Ad 3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi za 2015 rok” oraz prezentacja stowarzyszeń kultury, sportu i turystyki, którym
została udzielona dotacja na 2015 r.
(Pisemna informacja z 12 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
Inspektor w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska przedstawiła
„Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
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za 2015 rok oraz zaprezentowała stowarzyszenia kultury, sportu i turystyki, którym została
udzielona dotacja na 2015 r. oraz informację dotyczącą nowych zadań, które otrzymały dotacje
w powyższym zakresie w 2016 r.
W dyskusji udział wzięli: radny Mieczysław Jaroszewicz, dyrektor Wydziału Kultury Magdalena
Mijewska, radny Marcin Sałata, radny Tomasz Czubak, radny Wojciech Lewenstam, radny Tadeusz
Bobrowski, radny Jerzy Mazurek, inspektor w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata
Macedońska, z-ca prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Radny Mieczysław Jaroszewicz zgłosił wniosek o korektę kryteriów konkursowych na karcie
merytorycznej i dostosowanie ich do specyfiki działalności społeczno-kulturalnej.
Ponadto zwrócił uwagę na to, że istnieje duży dysonans pomiędzy punktacją w konkursach
ministerialnych i miejskich.
Wyraził również ubolewanie, że na liście „TOP” nie znalazł się Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej. Radny wystąpił z wnioskiem o korektę listy „TOP 8” i ujęcie w niej
najwartościowszych imprez.
Radny Wojciech Lewenstam odnosząc się do listy projektów „TOP 8” wyraził pogląd, że jeżeli coś
nazwiemy TOP, to nie znaczy, że to jest faktycznie TOP. Uznał, że jedynie Festiwal Pianistyki
Polskiej jest imprezą „topową”.
Radny Tadeusz Bobrowski wystąpił z wnioskiem o wyjaśnienie, kto jest kreatorem tego, co ma być
w słupskiej kulturze promowane.
Radny Jerzy Mazurek wyraził pogląd, że jeżeli 'TOP 8” ma zawierać najważniejsze imprezy
kultury, to Komisja Edukacji musi mieć na to wpływ.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o udział w posiedzeniu
Komisji zaplanowanej na 17 maja br. oraz przedstawienie członkom Komisji planu promocji
Miasta Słupska oraz kryteriów wyboru projektów do „TOP 8”.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o umieszczenie na liście
„TOP 8” Festiwalu Muzyki Organowej i Festiwalu „Komeda Jazz Festival” oraz wykreślenie
z niej „Projektu Plaża.”
Z-ca prezydenta Krysytna Danilecka-Wojewódzka zobowiązała się do przekazania Komisji
Edukacji, na posiedzeniu w maju br. odpowiedzi na pytania, czy Słupski Ośrodek Sportu
i Rekreacji przeprowadził inwentaryzację sprzętu lekkoatletycznego, a także czy dokonał
oznaczenia sprzętu, którego jest właścicielem oraz sprzętu należącego do pozostałych
stowarzyszeń.
Ad 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 24/4),

Z-ca prezydenta Marek Biernacki przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek, radna Beata
Chrzanowska, radny Kazimierz Czyż, radny Marcin Sałata, z-ca prezydenta Marek Biernacki.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o wycofanie projektu
uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk
nr 24/6),
Skarbnik miasta Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Miasta Słupska na 2016 rok.
Z-ca prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła rekomendację zmian dotyczącą
wydatków związanych z działami: 921, 926 oraz 801.
–

W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż, radny Tadeusz Czubak,
z-ca dyrektora Wydziału Kultury Magdalena Mijewska, radny Marcin Sałata, skarbnik miasta Artur
Michałuszek, radny Jerzy Mazurek, radna Beata Chrzanowska, z-ca prezydenta miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka.
Z-ca prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zadeklarowała przedstawienie Komisji Edukacji
opinii
SANEPIDU, w zakresie konieczności corocznej wymiany piasku w związku
z utworzeniem boiska do gry w piłkę plażową w Parku Kultury i Wypoczynku.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 1 głos przeciw) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały
w zakresie działów 921, 926 i 801.
Radny Tadeusz Bobrowski wystąpił z wnioskiem o wycofanie projektu uchwały do czasu
uzupełnienia przez Prezydenta Miasta uzasadnienia konieczności dokonania zmian organizacyjnych
w Urzędzie Miejskim w Słupsku.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (1 głos za, 5 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała negatywnie
ww. wniosek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 1 głos przeciw) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Jednocześnie Komisja Edukacji wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zaprezentowanie
na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 27.04.2016 r. szczegółowej informacji
o przebiegu przeprowadzonej od początku kadencji restrukturyzacji Urzędu Miejskiego w Słupsku
wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian, a także przedstawienie zakładanych celów,
osiągniętych efektów, skutków finansowych oraz dalszych planów w tym zakresie.
Jednocześnie Komisja wnioskuje o
wskazanie wszystkich zarządzeń Prezydenta Miasta
w powyższej sprawie.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk
nr 24/7),
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Miasta Słupska na 2016 rok.
–

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
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Ad 5. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji, przez aklamację, przyjęła do wiadomości następującą korespondencję bieżącą:
– pismo Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i wychowania w Słupsku
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie sieci współpracy nauczycieli
słupskich szkół wraz z odpowiedzią w tej sprawie z-cy prezydenta,
(Pismo z 15 marca 2016 r. oraz odpowiedź z 24 marca 2016 r. stanowią załącznik nr 5
do protokołu.)
– informację dotyczącą ponoszonych kosztów w zakresie nauki pływania na obiekcie
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku,
(Pismo z 14 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
– pismo dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej do Prezydenta Miasta w sprawie renowacji
elewacji zabytkowego budynku Biblioteki,
Z-ca prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
sprawdzi możliwość wykonania
renowacji etapowo z udziałem środków miejskich.

Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła protokół
z posiedzenia, które odbyło się 22 marca 2016 r.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
(-) Marcin Sałata
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