Protokół Nr 19/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 17 maja 2016 r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 9.00 w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
przy ul. Dominikańskiej 5-9.
Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego Marzenna Mazur zaprezentowała projekt
zagospodarowania zabytkowych spichlerzy, który przygotowany został przez Muzeum oraz
zaakceptowany przez Marszałka Województwa.
W posiedzeniu uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Mirosław Batruch.
Dalsza część posiedzenia, od godz. 10.30, była kontynuowana w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
Ad 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata 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 przesłanego porządku obrad.
(Pismo z 10 maja 2016 r., nr ORM-III.0012.4.6.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Zaproponował, aby w pierwszej kolejności Komisja zapoznała się z prezentacją zakresu
rzeczowego projektu „Bulwary Rzeki Słupi”, ponieważ temat ten ściśle wiąże się z przedstawioną
prezentacją w Muzeum o zagospodarowaniu spichlerzy.
Następnie zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący zaopiniowania wykonania
budżetu Miasta Słupska w 2015 roku w działach; 801 oświata i wychowanie; 921 kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego; 926 kultura fizyczna i sport oraz 75075 promocja jst. Po wyrażeniu zgody
przez członków Komisji na uzupełnienie porządku zaproponował, aby temat omówić w punkcie 6.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie
(8 głosów za) uwzględniła wnioski Przewodniczącego Komisji i przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zapoznanie się z projektem zagospodarowania zabytkowych spichlerzy realizowanym przez
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupku (temat omawiany w Muzeum Pomorza
Środkowego).
3. Prezentacja zakresu rzeczowego projektu „Bulwary Rzeki Słupi”.
4. Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”.
5. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące.
Ad pkt 3. Prezentacja zakresu rzeczowego projektu „Bulwary Rzeki Słupi”.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta oraz Inspektor ds. rewitalizacji miasta
i przestrzeni publicznej zaprezentowali członkom Komisji zakres rzeczowy projektu „Bulwary
Rzeki Słupi”.
Zastępca prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki przekazał radnym magazyn architektoniczny
„Arch” Nr 1, w którym zostały zaprezentowane nagrodzone prace konkursowe - projekty
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architektoniczne węzła transportowego Słupsk oraz „Bulwary Słupsk”.
(Magazyn stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Radna Beata Chrzanowska zwróciła uwagę, że konkurs marszałkowski został rozstrzygnięty,
projekt Muzeum dotyczący zagospodarowania zabytkowych spichlerzy wygrał, pieniądze zostały
przyznane, więc teraz nie można nic zmieniać i wprowadzać innej koncepcji.
Koordynator ds. jakości i estetyki przestrzeni publicznych Beata Samborska wyjaśniła,
że ogłoszony przez Urząd konkurs nie jest konkursem realizacyjnym. W jego zamyśle było
przedstawienie jak największej liczby rozwiązań architektonicznych tego terenu.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, z-ca prezydenta Krystyna DanileckaWojewódzka, dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego Marzenna Mazur, przewodniczący Komisji
Marcin Sałata, radny Wojciech Lewenstam, radny Kazimierz Czyż, radny Tadeusz Bobrowski,
koordynator ds jakości i estetyki przestrzeni publicznych Beata Samborska, radny Mieczysław
Jaroszewicz, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Mirosław Batruch.
Zastępca prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka podsumowując temat
powiedziała, że projekt jest przemyślaną koncepcją młodych ludzi. Jest dużą szansą na pozytywną
zmianę centrum miast, które teraz utraciło swój urok.
Ad.pkt.4 Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów
do „TOP 8”.
(Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8” oraz
prezentacja spójności promocji w mieście stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata stwierdził, że Pan Prezydent pomimo wcześniejszego
powiadomienia o dzisiejszym posiedzeniu i o wnioskach Komisji wyjechał do Warszawy.
Wyraził zdanie, że nie widzi powodów, dla których Pani Mijewska Dyrektor Wydziału Kultury ma
przedstawiać Komisji ww. temat i tłumaczyć się z nie swoich pomysłów. Nawet Pan Nizio, autor
prezentacji, nie przybył na obrady Komisji.
Radny Tadeusz Bobrowski stwierdził, że radni oczekują na Pana Prezydenta, który powtarzając za
dziennikarzami, w Słupsku spędza 50% czasu pracy.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
jednogłośnie (8 głosów za) ponownie zwróciła się do Prezydenta Miasta Słupska o osobiste
zaprezentowanie (podczas posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca 2016 r.) planu promocji Miasta
Słupska na 2016 rok oraz kryteriów wyboru projektów do „TOP 8”, a także zaktualizowanie TOP-u
o wnioski przegłosowane przez Komisję na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata podziękował pani dyrektor Wydziału Kultury oraz pani
dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za profesjonalne przygotowanie się do tematu.
Następnie powitał panią Reginę Kułakowską dyrektora generalnego „Komeda Jazz Festiwal”.
Nadmienił, że wniosek Pani Kułakowskiej w sprawie wsparcia finansowego Festiwalu „Komeda
Jazz Festiwal” został przesłany radnym do zapoznania się.
W dniu 16 maja 2016 r. prezydent miasta udzielił pani Kułakowskiej odpowiedzi na złożone pismo.
(Ww. pisma stanowią załączniki Nr 5 do niniejszego protokołu)
Dyrektor generalny „Komeda Jazz Festiwal”Regina Kułakowska przedstawiła Komisji sytuację
związana z organizacją Festiwalu „Komeda Jazz Festiwal”, jedynego wydarzenia artystycznego w
Słupsku uczestniczącego w europejskim i światowym obiegu kultury.
Poprosiła, aby uwzględniono wniosek organizatorów i wyasygnowano kwotę 10.000 zł. z budżetu
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Miasta na nagrodę dla laureata Międzynarodowego Konkursy Kompozytorskiego.
Zastępca prezydenta miasta Krystyna Danielecka-Wojewódzka stwierdziła, że to jest dobry wniosek
i Miasto co dwa lata może przeznaczyć z budżetu Miasta kwotę 10.000 zł na nagrodę dla laureata
tego Konkursu.
Jeżeli chodzi o punktację przyznawaną przy ocenie wniosków na organizację imprez, to niestety
teraz już jest po rozdziale pieniędzy, ale w następnym roku zwrócimy na to uwagę.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, z-ca prezydenta miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, radny Wojciech Lewenstam, przewodniczący Komisji Marcin Sałata, radny
Mieczysław Jaroszewicz.
Dyrektor generalny „Komeda Jazz Festiwal” Regina Kułakowska zwróciła uwagę, że w tym roku
odbędzie się 40-lecie działalności na scenie muzycznej Polski i Europy Leszka Kułakowskiego
wybitnego kompozytora i pianisty, organizatora Festiwalu „Komeda Jazz Festiwal” nazywanego
przez krytykę muzyczną „Wizjonerem jazzu”. Poprosiła o przyznanie dotacji na organizację
benefisu, bo osoba ta zasłużyła na godne uczczenie tego wydarzenia.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata poprosił, aby pani Kułakowska w tej sprawie ściśle
współpracowała z dyrektorem Wydziału Kultury, aby godnie uhonorować tak znanego artystę.
Ad.pkt.5 Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku
szkolnego.
(Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego stanowi
załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła informację o stanie przygotowań szkół
i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Dodała, że tak naprawdę organizacja roku
szkolnego trwa do końca maja, więc mogą być jeszcze jakieś drobne zmiany.
Przedstawiła również liczbę godzin na zajęcia dodatkowe wnioskowaną przez dyrektorów szkół.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, z-ca prezydenta miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, przewodniczący Komisji Marcin Sałata, radny Kazimierz Czyż, radny Tadeusz
Bobrowski.
Członkowie Komisji poprosili dyrektora Wydziału Edukacji o przygotowanie symulacji kosztów
wprowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak zobowiązała się do przedstawienia takiej informacji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z informacją o stanie
przygotowań szkół i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego w drodze dyskusji,
przez aklamację, przyjęła ww. informację do wiadomości.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk
nr 25/11),
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
3

- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk
nr 25/10),
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, z-ca prezydenta miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. wykonania budżetu Miasta Słupska w 2015 roku.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu
Miasta Słupska w 2015 roku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania zaopiniowała pozytywnie
wykonanie w działach:
801 oświata i wychowanie - (4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się)
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się)
926 kultura fizyczna i sport - (3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się)
Jednocześnie Komisja większością głosów (bez głosów za, przy 2 głosach przeciwnych
i 4 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała negatywnie wykonanie rozdziału 75075 promocja.
Ad.pkt.7 Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów
za) przyjęła protokół Nr 18/16 z posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia 2016 r.
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zamknął obrady.
Inspektor
Wydziału Obsługi Rady Miejskiej
Bożena Dacko

Przewodniczący
Przewodniczący Komisji
(-) Marcin Sałata
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WYCIĄG
z Protokołu Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się
w dniu 19 kwietnia 2016 roku.
Ad.pkt.4 Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów
do TOP 8
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
jednogłośnie (8 głosów za) ponownie zwróciła się do Prezydenta Miasta Słupska o osobiste
zaprezentowanie (podczas posiedzenia Komisji w dniu 21 czerwca 2016 r.) planu promocji Miasta
Słupska na 2016 rok oraz kryteriów wyboru projektów do TOP 8, a także zaktualizowanie TOP-u
o wnioski przegłosowane przez Komisję na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia nr.
Otrzymuje:
Prezydent Miasta Słupska

WYCIĄG
z Protokołu Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się
w dniu 19 kwietnia 2016 roku.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
(druk nr 25/11),
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Otrzymuje:
Skarbnik Miasta

WYCIĄG
z Protokołu Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się
w dniu 19 kwietnia 2016 roku.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
(druk nr 25/10),
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Otrzymuje:
Skarbnik Miasta
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WYCIĄG
z Protokołu Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się
w dniu 19 kwietnia 2016 roku.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. wykonania budżetu Miasta Słupska w 2015 roku
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu
Miasta Słupska w 2015 roku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania zaopiniowała pozytywnie
wykonanie w działach:
801 oświata i wychowanie - (4 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się)
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się)
926 kultura fizyczna i sport - (3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się)
Jednocześnie Komisja większością głosów (bez głosów za, przy 2 głosach przeciwnych
i 4 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała negatywnie wykonanie działu 75075 promocja.
Otrzymuje:
1. Skarbnik Miasta
2. Komisja Rewizyjna RM
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