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

Posiedzenie Komisji Edukacji rozpoczęło się o godz. 9.00 w Państwowym Teatrze Lalki „Tęcza”
przy ul.Waryńskiego 2 (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 14 czerwca 2016
r. porządku obrad.
(Pismo z 14 kwietnia 2016 r., nr ORM-III.0012.4.7.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosku w tej sprawie.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Proponowany porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawy regulaminowe.
Funkcjonowanie PTL „Tęcza” (wizyta w siedzibie teatru).
Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”.
Oferta zajęć na wakacje w 2016 r.
Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022.
Formułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Sprawy bieżące.

Protokół Nr 19/16 z 17 maja 2016 r. został wyłożony do wglądu.
Ad pkt 2. Funkcjonowanie PTL „Tęcza”.
(Pisemna informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 3 do protokołu – pismo z 13.06.2016 r.)
Dyrektor PTL Tęcza Michał Tramer przedstawił informację na temat funkcjonowania jednostki.
W dyskusji udział wzięli: wszyscy członkowie Komisji Edukacji oraz Dyrektor PTL Tęcza Michał
Tramer, Dyrektor Wydziału Magdalena Mijewska oraz główny specjalista PTL Tęcza Jerzy
Barbarowicz.
Radny Tadeusz Bobrowski odnosząc się wypowiedzi Prezydenta Miasta w lokalnych mediach na
temat wyników kontroli przeprowadzonej w jednostce w maju br., zwrócił się do Dyrektora
Tramera o ustosunkowanie się do użytego w wypowiedzi przez Prezydenta Miasta stwierdzenia
„nadużycia”.
W odpowiedzi Dyrektor Tramer wyjaśnił, że zapoznał się z raportem z kontroli. Wynikały z niego
poważne nieprawidłowości, a nie nadużycia.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zwrócił się do Dyrektora Wydziału Kultury Magdaleny
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Mijewskiej o udzielenie pomocy Dyrektorowi M.Tramerowi w przygotowaniu wniosku
dotyczącego przejęcia od Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
wynajmowanych przez Teatr pomieszczeń.
Ad pkt 3. Plan promocji Miasta Słupska na 2016 rok oraz kryteria wyboru projektów do „TOP 8”.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata podziękował Z-cy Prezydenta Krystynie DanileckiejWojewódzkiej za gotowość do przedstawienia ww. informacji.
Jednocześnie Komisja Edukacji w dalszym ciągu oczekuje na przedstawienie ww. informacji przez
Asystenta Prezydenta Igora Nizio na posiedzeniu zaplanowanym na dzień 20 września br.
Ad pkt 4. Oferta zajęć na wakacje w 2016 r.
(Pisemna informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 4 do protokołu – pisma z 13 i 14.06.2016 r.)
Informację w zakresie „kultury” przedstawiła Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska,
w zakresie „sportu” Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury i Sportu Agnieszka Klimczak,
w zakresie „oświaty” Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli: radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Marcin Sałata, radny Jerzy
Mazurek, radna Beata Chrzanowska, Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Radny Mieczysław Jaroszewicz, w odniesieniu do informacji na temat „Jarmarku Gryfitów”,
wystąpił z wnioskiem do Z-cy Prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej o eliminację
sprzedawców (rozlokowanych na i przed mostem przy ulicy Mostnika oraz przy Bulwarze
ks. Popiełuszki) z ofertą „mało kulturalną” (np. bielizną).
Komisja Edukacji, przez aklamację przyjęła informację na temat oferty zajęć na wakacje w 2016 r.
Ad pkt 5. Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022.
(Wersja papierowa prezentacji pt. „Strategia Rozwoju Miasta Słupska 2016-2022” została
dołączona do sprawy: ORM-II.0004.63.2016.)
Prezentację projekt Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 przedstawiła Pełnomocnik
PMS ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta Beata Maciejewska.
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji Edukacji oraz Z-ca Prezydenta Miasta
Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Pełnomocnik PMS Beata Maciejewska udzieliła odpowiedzi na pytania i uwagi radnych. Ponadto
poinformowała Komisję o tym, że w projekcie strategii zostanie uwzględniona powstająca
w Redzikowie „tarcza antyrakietowa”.
Ad pkt 6. Formułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji Edukacji
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, w wyniku dyskusji, przez aklamację wystąpiła
z wnioskiem o umieszczenie w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 rok:
– kwoty około 60.000 zł przeznaczonej na zakup osprzętu do ciągnika rolniczego Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku,
– środków na pokrycie wzrostu o 3% wynagrodzeń pracowników samorządowych,
– środków na pokrycie wzrostu do 2.000 zł brutto miesięcznie od 1 stycznia 2017 r. płacy
minimalnej,
– środków na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych im. Inżynierów
Polskich w Słupsku,
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–
–
–
–

zwiększenie o 100.000 zł w stosunku do planu na 2016 r. ilości środków przeznaczonych
na dotacje na działania z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
kwoty 350.000 zł na wymianę przestarzałego i energochłonnego sprzętu oświetleniowego
w PTL „Tęcza” w Słupsku,
zwiększenie o 500.000 zł w stosunku do planu na 2016 r. środków przeznaczonych na
dalszy remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej,
kwoty 300.000 zł przeznaczonej na utworzenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy
Władysława IV w Słupsku.

Ad pkt 7. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta
Słupska na 2017 rok (druk nr 26/7),

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(4 głosy za, o głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury
(druk nr 26/8),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury Anna Maćkowiak.
W dyskusji udział wzięli: wszyscy członkowie Komisji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 26/9),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor MBP Danuta Sroka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
(druk nr 26/10),
Projekt uchwały przedstawiła Główna Księgowa Nowego Teatru Klotylda Waszkinel.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radna Beata Chrzanowska, Dyrektor Teatru
Dominik Nowak, Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (2 głosy za, 0 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymujących się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza"
w Słupsku (druk nr 26/11),
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek, radny Jerzy Mazurek,
–
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radna Beata Chrzanowska, Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (3 głosy za, 1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku
(druk nr 26/12),
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor SOK Jolanta Krawczykiewicz.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek, Dyrektor SOK Jolanta
Krawczykiewicz.
–

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica"
w Słupsku (druk nr 26/13),

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
w wyniku głosowania, jednogłośnie
(7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok (druk nr 26/17),

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(1 głos za, 2 głosy przeciw, 4 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała negatywnie ww. projekt
uchwały.
opinia dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Słupsk spółki działającej
pod firmą Trzy Fale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 26/18),
Projekt uchwały przedstawił Główny Specjalista Grzegorz Juszczyński oraz Prezes „Wodociągi
Słupsk” Spółka z o.o. w Słupsku Andrzej Wójtowicz.
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
–

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
(1 głos za, 1 głos przeciw, 4 głosy wstrzymujące się) nie wyraziła opinii o ww. projekcie uchwały.
–

opinia dot. projektu apelu Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie rekompensat dla Miasta
Słupska w związku z lokalizacją tarczy antyrakietowej w Redzikowie (druk nr 26/19),

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła do wiadomości
projekt ww. apelu.
–

opinia dot. projektu uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego (druk nr 26/20),

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła do wiadomości
projekt ww. uchwały.
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Ad. pkt 8. Sprawy bieżące.
opinia dot. informacji Z-cy Prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej na temat
kosztów wprowadzenia zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III szkół podstawowych,
(Pismo z 18 maja 2016 r., nr E-RE-III.3026.1.2016 w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.)
–

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. informacją,
w wyniku dyskusji, przez aklamację wystąpiła do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem
o zabezpieczenie w budżecie Miasta Słupska środków na pokrycie kosztów wprowadzenia
dodatkowych zajęć wychowania fizycznego (po 1 godzinie) w klasach III szkół podstawowych
w roku szkolnym 2016/17, w roku szkolnym 2017/18 – w klasach II i III, w roku szkolnym
2018/19 w klasach I – III.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości wniosek mieszkanki Miasta Słupska kierowany
do Z-cy Prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej w sprawie braku możliwości uzyskania
stypendium sportowego przez uczniów uprawiających taniec sportowy.
(Ww. wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
Komisja Edukacji zapoznała się z informacją Z-cy Prezydenta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej na temat: wyników testów gimnazjalnych oraz przeprowadzonej diagnozy kanałów uczenia się uczniów klas III słupskich szkół podstawowych.
Radny Marcin Sałata zwrócił się z wnioskiem o przekazanie ww. raportu dyrektorom szkół.
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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