Protokół Nr 22/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 18 października 2016 r.

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 11 października
2016 r. porządku obrad.
(Pismo z 11 października 2016 r., nr ORM-III.0012.4.9.2016 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 Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku.
3. Informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków realizacji
zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot. zatrudnienia
i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach publicznych z terenu
Miasta Słupska.
4. Realizacja umów z organizacjami pozarządowymi oraz omówienie projektu Programu
współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
Protokół Nr 21/16 z 20 września 2016 r. został wyłożony do wglądu.
Ad. pkt 2. Funkcjonowanie Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku.
Realizacja punktu odbyła się w siedzibie Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku.
Prezentację na temat funkcjonowania Nowego Teatru im.Witkacego w Słupsku przedstawił
Dyrektor Teatru Dominik Nowak.
(Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli: radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Kazimierz Czyż, radny Jerzy
Mazurek, radny Tadeusz Bobrowski, radny Marcin Sałata.
Odpowiedzi na pytania radnych i dodatkowych wyjaśnień udzielili: Dyrektor Dominik Nowak, Z-ca
Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Z-ca Dyrektora Teatru Przemysław
Sternalski, Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) wystąpiła do Prezydenta Miasta Słupska z następującymi wnioskami:
1. O pokrycie kwoty strat ww. jednostki kultury
na 2016 r.

z lat poprzednich środkami z budżetu
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2. Zwiększenie środków finansowych dla każdej jednostki kultury w 2017 r. o: kwotę 50 tys. zł
oraz kwotę wynikającą ze skutków podniesienia płacy minimalnej.
Ad pkt 3. Informacja Dyrektora Wydziału Edukacji na temat przewidywanych skutków
realizacji zarządzenia Nr 613/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska (w tym dot.
zatrudnienia i wynagrodzenia) w odniesieniu do pracowników obsługi w szkołach
publicznych z terenu Miasta Słupska.
Przedstawicielka pracowników obsługi szkół podstawowych poinformowała Komisję Edukacji,
iż pracownicy akceptują wypracowany w trakcie spotkań przedstawicieli władz Miasta Słupska
z dyrektorami szkół kompromis dotyczący wielkości zatrudnienia pracowników administracji
i obsługi, w związku z czym wycofują swój wniosek z 10 października 2016 r. zgłoszony podczas
dyżuru radnych z Okręgu Wyborczego nr 2.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny
Danileckiej-Wojewódzkiej do Oświatowych związków zawodowych z 10 października 2106 r.
(Odpowiedź przy sprawie ORM-II.0004.80.2016.)
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak wyjaśniła, że z zarządzenia Nr 613/PRIK/2016
w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Słupska na 2017
rok oraz do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i lata następne,
w punktach dotyczących wskaźników zatrudnienia, zostały wyłączone przedszkola miejskie.
W wyniku rozmów i negocjacji z dyrektorami szkół ustalono zatrudnienie pracowników
administracji i obsługi w wielkości gwarantującej właściwą organizację jednostek oświatowych.
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła propozycję wprowadzenia
od 1 marca 2017 r. standaryzacji zatrudnienia na stanowisku księgowego w przedszkolach
miejskich: wynagrodzenie zasadnicze brutto - 1/2 etatu – 1.600 zł, 3/4 etatu – 2.400 zł (jako jedyne
- Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8).
Dodatek miesięczny w kwocie:
- 10 zł za każdy oddział,
- 20 zł za każdego pracownika,
- 50 zł tam, gdzie są dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (obsługa rozdziału 80149)
+ stażowe.
Opracowanie ww. standardów wynikało z dużych dysproporcji w wynagrodzeniu księgowych
zatrudnionych w przedszkolach miejskich.
W dyskusji udział wzięli: radny radny Marcin Sałata, radna Beata Chrzanowska, radny Jerzy
Mazurek.
Odpowiedzi na pytania radnych oraz dodatkowych wyjaśnień udzielili: Dyrektor Wydziału
Edukacji Anna Sadlak, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Skarbnik
Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji, przez aklamację, przyjęła ww. informacje do wiadomości.
Radny Jerzy Mazurek przekazał Z-cy Prezydenta Miasta Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej
informację zawierającą zebrane przez radnego dane liczbowe dotyczące tematu ograniczenia
zatrudnienia pracowników obsługi w szkołach z prośbą o przeanalizowanie wykazanych w niej
dysproporcji.
Ad pkt 4. Realizacja umów z organizacjami pozarządowymi oraz omówienie projektu
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Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
(Pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Beata Macedońska
przedstawiła informację na temat projektu zmian Programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.
Radni przyjęli do wiadomości informację w formie pisemnej nie wnosząc do niej uwag.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Tadeusz Bobrowski, radna Beata
Chrzanowska, radny Tomasz Czubak, radny Wojciech Lewenstam.
Dodatkowych wyjaśnień udzielili: Główny specjalista w Wydziale Dialogu i Komunikacji
Społecznej Beata Macedońska, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Ad pkt 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata
2016-2022 (druk nr 31/5),
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła ww. projekt uchwały.
W dyskusji uczestniczyli: radny Jerzy Mazurek, radny Tomasz Czubak, radny Tadeusz Bobrowski,
radny Marcin Sałata, radna Beata Chrzanowska, radny Wojciech Lewenstam, radny Mieczysław
Jaroszewicz.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 3 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
Radny Tadeusz Bobrowski wystąpił z wnioskiem o przekazanie radnym przed najbliższą sesją Rady
Miejskiej zestawienia zmian dokonanych w ww. projekcie uchwały w odniesieniu do pierwotnej jej
wersji na zasadzie: „jak było”, „jak jest”, ze wskazaniem nr strony dokumentu, na której dokonano
zmiany.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/19/14 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy
de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą
działalność gospodarczą w Słupsku „Wystartuj w Słupsku”,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
w wyniku głosowania, jednogłośnie
(8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ponadto, Komisja Edukacji przyjęła informację Skarbnika Miasta Artura Michałuszka na temat
przygotowywanych projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 r.
z zakresu Oświaty.
Ad. pkt 6. Sprawy bieżące.
Komisja przyjęła do wiadomości nw. Korespondencję:
– pismo Dyrektorek Przedszkoli Miejskich w Słupsku do Prezydenta Miasta Słupska
z 29.09.2016 r.
(Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
– odpowiedzi Prezydenta Miasta Słupska z 10 października 2016 r. na wnioski Komisji
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Edukacji z 20 września 2016 r.: z 10 października 2016 r. nr Ku-I.0012.9.2016, KuI.0012.10.2016, Ku-I.0012.11.2016.
(Odpowiedzi stanowią załącznik nr 6 do protokołu.)
– odpowiedź Dyrektora Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami na wniosek Dyrektora
PTL „Tęcza” w sprawie zwolnienia z opłat czynszu,
(Odpowiedź stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
– Informacją Prezydenta Miasta Słupska o liczbie zatrudnionych emerytów i osób, które
osiągnęły wiek emerytalny w szkołach podstawowych Miasta Słupska, przygotowaną
na wniosek Komisji Rewizyjnej.
(Informacja z 6 października 2016 r. przy sprawie ORM-II.0012.1.9.2016.)
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła protokół
z posiedzenia, które odbyło się 20 września 2016 r.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
(-)Marcin Sałata
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