Protokół Nr 21/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji rozpoczęło się o godz. 9.00 w siedzibie głównej Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej przy ul.Grodzkiej 3 (realizacja punktu 2. porządku
obrad).
Następnie, było kontynuowane w sali nr 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku.
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 13 września 2016
r. porządku obrad.
(Pismo z 13 września 2016 r., nr ORM-III.0012.4.8.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosku w tej sprawie.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Funkcjonowanie oraz realizacja zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej
w Słupsku.
3. Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Protokół Nr 20/16 z 21 czerwca 2016 r. został wyłożony do wglądu.
Ad pkt 2. Funkcjonowanie oraz realizacja zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Słupsku.
(Pisemna informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Dyrektor MBP Danuta Sroka przedstawiła informację na temat funkcjonowania jednostki.
W dyskusji udział wzięli: radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Marcin Sałata, radny Kazimierz
Czyż, radny Wojciech Lewenstam, radny Tadeusz Bobrowski.
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielili: dyrektor MBP Danuta Sroka, główna księgowa MBP Andżelika
Durmo, kierownik Działu Administracyjnego Mariusz Kraskowski, kierownik Działu Digitalizacji
Sławomir Żabicki.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zwróciła się z wnioskiem, aby Prezydent Miasta Słupska wystąpił
do Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku o pilne wykonanie remontu Filii nr 6 i 8
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, w porozumieniu lub
przy zmianie umowy
ze Spółdzielnią, w związku ze stanem technicznym lokali zajmowanych przez ww. Filie.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, na wniosek radnego Mieczysława
Jaroszewicza, w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o zabezpieczenie w projekcie budżetu Miasta Słupska
na 2017 rok kwoty 100.000 zł przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) poparła wniosek
radnego Mieczysława Jaroszewicza o poprawę warunków pracy pracownikom administracji
w piwnicy pawilonu MBP poprzez wykonanie nawiewu/wentylacji, zgodnie z zaleceniami
po przeglądach.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz złożył na ręce Pani Dyrektor
Danuty Sroki podziękowanie dla wszystkich pracowników Biblioteki za dużą aktywność,
nadzwyczajne pomysły i starania, a także otwartość na współpracę z innymi instytucjami
i samorządami.
Ad pkt 3. Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów
do „TOP 8”.
Asystent Prezydenta Miasta Słupska Igor Nizio przedstawił informację na temat kryteriów wyboru
projektów do „TOP 8” oraz podsumował ich realizację.
W dyskusji udział wzięli: radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Jerzy Mazurek, radny Marcin
Sałata, radny Tadeusz Bobrowski.
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielili: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Asystent Prezydenta Miasta Słupska Igor Nizio, Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska (druk nr 30/1),

Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła 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 przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata
2016-2022 (druk nr 30/11),

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (3 głosy przeciw, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała
negatywnie ww. projekt uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych, za I półrocze 2016 roku (druk nr 30/10),
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Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały.
Głos zabrał: radny Jerzy Mazurek.
Odpowiedzi udzielił: Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 0 głosów przeciw, 3 głosy przeciw) zaopiniowała pozytywnie
ww. projekt uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wzajemnej
współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego Inkubatora
Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy Miastem
Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej
współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla
absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą (druk nr 30/12),

Dyrektor Wydziału Współpracy z Biznesem Dagna Maśnicka -Mikołajczak przedstawiła projekt
uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż.
Wyjaśnień udzieliły: Dyrektor Wydziału Współpracy z Biznesem Dagna Maśnicka -Mikołajczak,
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka -Wojewódzka.
Radny Tadeusz Bobrowski zgłosił wniosek, aby w przypadku podjęcia przez Radę Miejską
uchwały, Prezydent Miasta przedstawił szczegółową informację z realizacji porozumienia
w sprawozdaniu z wykonania uchwał.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (5 głosów za, ) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad. pkt 5. Sprawy bieżące.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
na wniosek Przewodniczącego Komisji z 8 września 2016 r. na niżej wymienione tematy.
(Wniosek Przewodniczącego Komisji Edukacji w sprawie przygotowania pisemnej informacji
z 8 września 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta
z 12 września 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
1. Informacja na temat liczby utworzonych oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych
w roku szkolnym 2016/2017 w poszczególnych szkołach w porównaniu do roku szkolnego
2015/2016.
Informację przedstawiła Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przez aklamację przyjęła informację do wiadomości.
2. Informacja na temat ruchów kadrowych w szkołach – stan na 31.08.2016 r.
Informację przedstawiła Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Tomasz Czubak.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Radny Tadeusz Bobrowski wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie: ilu
nauczycieli i kierowników placówek będących na emeryturze jest aktualnie zatrudnionych
w miejskich jednostkach oświatowych?
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, zgodnie z sugestią Komisji Edukacji,
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zwróci się o opinię prawną w zakresie możliwości wprowadzenia przy naborach nauczycieli oraz
w wytycznych do budowania arkuszy organizacyjnych zapisów dotyczących preferowanego wieku.
3. Informacja nt. zarządzeń Prezydenta Miasta Słupska dotyczących słupskiej Oświaty wydanych
w okresie od czerwca do września 2016 r. z podaniem skutków ich wprowadzenia.
Przewodniczący Komisji Edukacji Marcin Sałata zapytał dlaczego w wykazie zarządzeń nie
znalazło się zarządzenie Nr 613/PRiK/2016.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak wyjaśniła, że w wykazie zostały ujęte zarządzenia
Prezydenta Miasta, których projekty przygotowywał Wydział.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości następujące pisma kierowane do Prezydenta Miasta
Słupska dotyczące Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 613/PRiK/2016 z 12 sierpnia 2016 r.:
- Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1,
- Związku Nauczycielstwa Polskiego z 7 września 2016 r.,
- NSZZ Solidarność z 6 września 2016 r.,
- dyrektorów słupskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek oświatowych,
- dyrektorów słupskich szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z 12 września
2016 r.
(Pisma stanowią załącznik nr 6 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek, radny Kazimierz Czyż,
Prezes Oddziału w Słupsku Związku Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Bereżecka, radny Marcin
Sałata.
Wyjaśnień udzielili: Skarbnik Miasta Artur Michałuszek, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka, Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Radny Tadeusz Bobrowski wystąpił z wnioskiem o przygotowanie przed uchwaleniem budżetu na
2017 r. informacji na temat realizowanych przez Miasto zadań oświatowych, do których obligują
przepisy i realizowanych przez Miasto dodatkowo.
4. Informacja na temat kosztów dodatkowych godzin wychowania fizycznego w 2017 r. odpowiedź na wniosek Komisji z 21 czerwca 2016 r.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła ww. informację
do wiadomości.
5. Informacja nt. udziału uczniów szkół podstawowych w zajęciach nauki pływania na krytej
pływalni w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
Komisja zapoznała się z e-mailem mieszkańca Słupska z 31 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji
dwuletniej nauki pływania w szkołach podstawowych.
(e-mail przy sprawie ORM-II.0004.75.2016)
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła wyjaśnienia dotyczące
nauki pływania uczniów szkół podstawowych. Podkreśliła, że ograniczenie nauki pływania
do 1 godziny w klasach IV-tych nastąpiło w porozumieniu z dyrektorami szkół i wynikało
z przyczyn organizacyjnych na basenie i w szkołach. Powrót do zajęć na basenie w cyklu
dwuletnim nastąpi w sytuacji odpowiednich warunków. Rozwiązanie problemu obłożenia pływalni
może nastąpić po zakończeniu budowy i otwarciu Parku Wodnego.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Marcin Sałata, radny Jerzy Mazurek,
radny Wojciech Lewenstam, Prezes Oddziału w Słupsku Związku Nauczycielstwa Polskiego
Gabriela Bereżecka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła do wiadomości
wyjaśnienia Z-cę Prezydenta Miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką na temat lekcji pływania
uczniów szkół podstawowych.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
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większością głosów (5 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego
przejazdu komunikacją miejską w przypadku grupowych wyjść w trakcie zajęć lekcyjnych
na imprezy edukacyjne, sportowe, kulturalne itp.
Przewodniczący Komisji Edukacji Marcin Sałata, podsumowując dyskusję, stwierdził,
że informacja w lokalnych mediach na temat obowiązkowych lekcji pływania w klasach IV-V była
nieprawdziwa, ponieważ dwuletni system nauki pływania obejmował w latach 2010/2011
do 2013/2014 uczniów klas III i IV.
Ponadto, Komisja przyjęła do wiadomości:
1. Wniosek byłego radnego Powiatu Słupskiego w sprawie budowy drogi S 11.
2. Wniosek Dyrektora Teatru Lalki Tęcza w sprawie zwolnienia z czynszu za lokal pracowni.
(Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
3. Odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z 20 czerwca 2016
r. w sprawie nagrody dla byłego dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych.
(Pismo znajduje się przy sprawie ORM.II.0004.50.2016.)
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła protokół
z posiedzenia, które odbyło się 17 maja 2016 r.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
(-) Marcin Sałata
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