Protokół Nr 23/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 22 listopada 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.)
Następnie udzielił głosu uczestniczącej w posiedzeniu przedstawicielce pracowników obsługi
w przedszkolach miejskich Zenonie Warmbier.
Zenona Warmbier, zwróciła się z pytaniem, czy zostaną wypełnione wcześniejsze ustalenia dot.
podwyżki płac dla tej grupy pracowników, a przede wszystkim, czy pracownicy ci otrzymają płacę
zasadniczą na poziomie najniższej średniej krajowej w kwocie obowiązującej od 2017 r., czy tak jak
jest to praktykowane obecnie, łączna kwota wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi
będzie na poziomie najniższej krajowej?
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata zwrócił się o odpowiedź na to pytanie do Z-cy Prezydenta
Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała, że dokonano
standaryzacji wynagrodzeń w przedszkolach, zgodnie z którymi wynagrodzenie podstawowe
wynosi 1 850 zł. Wynagrodzenie na każdym stanowisku niepedagogicznym, łącznie ze wszystkimi
elementami płacy, wyniesie od 1 stycznia 2017 r. powyżej 2.000 zł. Taki sposób naliczania
wynagrodzenia jest zgodny z obowiązującym w Polsce prawem. Wypracowane standardy
spowodowały, że wszystkie panie pracujące w przedszkolach otrzymały jednakowe wynagrodzenie
zasadnicze. Podsumowując wypowiedź stwierdziła, że dzisiaj nie ma możliwości innego
procedowania tej sprawy. Realizowane są ustawowe zapisy dot. zapewnienia minimalnej kwoty
wynagrodzenia.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Tadeusz Bobrowski.
Odpowiedzi na pytania radnych udzieliła: Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata podziękował za wyjaśnienia.
Zapytał, czy członkowie Komisji chcieliby wnieść zmiany do zaproponowanego 15 listopada
2016 r. porządku obrad.
(Pismo z 15 listopada 2016 r., nr ORM-III.0012.4.10.2016 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.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2016 r.
3. Sformułowanie opinii o projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 r. oraz zgłoszenie propozycji
ewentualnych poprawek.
4. Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2017.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
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Protokół Nr 22/16 z 18 października 2016 r. został wyłożony do wglądu.
Ad. pkt 2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2016 r.
(Pisemna informacja z 14 listopada 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Informację na powyższy temat przedstawiła Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
Komisja Edukacji, przez aklamację przyjęła informację bez uwag i wniosków.
Ad pkt 3. Sformułowanie opinii o projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 r. oraz zgłoszenie
propozycji ewentualnych poprawek.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Jerzy Mazurek, radny Tadeusz Bobrowski,
radna Beata Chrzanowska, radny Kazimierz Czyż, Prezes Oddziału ZNP Gabriela Bereżecka.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielili: Skarbnik Miasta Artur Michałuszek, Z-ca Prezydenta
Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Radny Tadeusz Bobrowski, w nawiązaniu do interpelacji radnego Marcina Sałaty dot. skutków dla
Miasta Słupska wprowadzenia reformy oświatowej, zwrócił się z wnioskiem do Z-cy Prezydenta
Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej o przekazanie informacji na temat przewidywanej
ilości nauczycieli, którzy mogą stracić pracę ze względów demograficznych.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła z wnioskiem
do Skarbnika Miasta o przekazanie zestawienia wszystkich wniosków do projektu budżetu Miasta
Słupska na 2017 rok: dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku,
dyrektorów jednostek miejskich oraz komisji Rady Miejskiej ze wskazaniem, które z wniosków
zostały uwzględnione w projekcie budżetu.
W związku z zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 rok zwiększeniem
wydatków w dziale 750 Administracja publiczna radny Jerzy Mazurek wystąpił z wnioskiem
o przekazanie informacji zawierającej wyszczególnienie kwot i zadań składających się na
to zwiększenie.
Ad pkt 4. Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2017.
Przewodniczący Komisji Marcin Sałata:
- poinformował członków Komisji, iż zgłoszone przez nich propozycje umieści w projekcie planu
pracy na 2017 r.,
- zwrócił się o zgłaszanie kolejnych propozycji do 5 grudnia 2016 r.,
- zobowiązał się do przekazania członkom Komisji projektu planu pracy w terminie do 10 grudnia
2016 r.
Ad pkt 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz
powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
(druk nr 32/3),
Projekt uchwały oraz projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat
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preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i rekreacji
w Słupsku przedstawiła p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Tadeusz Bobrowski.
Odpowiedzi udzielili: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, p.o. Dyrektora
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie projekt zarządzenia Prezydenta Miasta
Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazanego pismem z 16 listopada 2016 r., nr DN.3245/2016.
(Projekt zarządzenia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 32/8),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się: radny Tadeusz Bobrowski.
Odpowiedzi udzieliła: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owocowa A" w Słupsku
(druk nr 32/10),
Projekt uchwały przedstawiła: Kierownik Referatu w Wydziale Polityki Przestrzennej Ewa Matys.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Kazimierz Czyż.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Plac Zwycięstwa" w Słupsku (druk nr 32/12),
Projekt uchwały przedstawiła: Koordynator ds. jakości i estetyki przestrzeni publicznych Beata
Samborska.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Kazimierz Czyż radny Mieczysław
Jaroszewicz.
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
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pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok (druk nr 32/17)
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Dialogu i Komunikacji
Społecznej Iwona Chrapkowska-Wielgomas.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się: radny Mieczysław Jaroszewicz.
Odpowiedzi udzieliła: Dyrektorka Wydziału Dialogu
i Komunikacji Społecznej Iwona
Chrapkowska-Wielgomas.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały z autopoprawką.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie
miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr
32/23),
Projekt uchwały przedstawił: Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż,
radny Wojciech Lewenstam.
Dodatkowych wyjaśnień udzielili: Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki,
Kierownik Działu Transportu w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej Marcin Grzybiński.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
wystąpiła z następującymi wnioskami:
1) o zmianę zapisu w załączniku nr 3, w § 9 ust. 1 „jednej z ulic” na „dwóch z ulic” (jednogłośnie:
6 głosów za),
2) o pozostawienie aktualnie obowiązujących godzin pobierania opłaty za postój pojazdów w SPP
tj. od 9.00 do 17.00 (większością głosów: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się),
3) o umieszczenie w odrębnym paragrafie uchwały zapisu: „Wszelkie zyski z opłaty za postój
w SPP przeznaczać na remonty chodników i parkingów, bez zmniejszania środków Zarządu
Infrastruktury Miejskiej w Słupsku na remonty.” (jednogłośnie: 6 głosów za) ,
4) o pozostawienie opłaty za pierwsze pół godziny postoju w obowiązującej kwocie – 1 zł
(większością głosów: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się).
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały z uwzględnieniem ww. wniosków.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia
Międzygminnego zawartego 1 sierpnia 2006 roku między Gminą Miejską Słupsk a Gminą
Dębnica Kaszubska w sprawie powierzenia komunikacji miejskiej ( druk nr 32/24),
Projekt uchwały przedstawił: Kierownik Działu Transportu w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej
Marcin Grzybiński.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się: radny Tadeusz Bobrowski.
Odpowiedzi udzielił: Kierownik Działu Transportu w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej Marcin
Grzybiński.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
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jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku
szkolnym 2015/2016,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. informację.
Ad. pkt 6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Edukacji Marcin Sałata, w związku z interwencjami rodziców, zwrócił się
do Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej o przedstawienie
wyjaśnień w sprawie działań podejmowanych przez Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Słupska ds.
zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta w sprawie wprowadzenia
w przedszkolach miejskich ekologicznej żywności. Zaznaczył, że temat ten wywołał bardzo duże
poruszenie wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich z uwagi na obawy
o znaczący wzrost dziennej stawki żywieniowej.
Informację na temat kampanii przeprowadzonej przez Wydział Edukacji z inspiracji
Pełnomocniczki w przedszkolach miejskich pod nazwą „Moda na zdrową żywność” przedstawiła
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Wojciech Lewenstam, radny Jerzy Mazurek,
radny Tadeusz Bobrowski.
W trakcie dyskusji Komisja Edukacji stwierdziła m.in., iż działania podejmowane przez
Pełnomocniczkę w sprawie wprowadzenia żywności ekologicznej w przedszkolach miejskich miały
charakter nakazowy, a powinny opierać się na strategicznym podejściu do sprawy, przede
wszystkim na edukowaniu np. poprzez tworzenie ogródków warzywnych przy placówkach
oświatowych.
Ponadto Komisja Edukacji uznała, że działania podejmowane przez Pełnomocniczkę były
niezgodne z obowiązującym w samorządzie prawem
i realiami Miasta. Podejmowanie
jakichkolwiek działań w powyższej sprawie winno być poprzedzone konsultacjami z Wydziałem
Edukacji, dyrektorami jednostek, a przede wszystkim rodzicami, a ich wyniki winny być
przedstawione Komisji Edukacji.
Komisja Edukacji, przez aklamację, poparła wniosek radnego Tadeusza Bobrowskiego skierowany
do Prezydenta Miasta Słupska, aby w przyszłości Pełnomocniczka nie zajmowała się sprawami
z zakresu merytorycznego Wydziału Edukacji, nie wydawała poleceń dyrektorom jednostek
oświatowych, a swoje ewentualne działania podejmowała zgodnie z obowiązującym prawem.
Komisja Edukacji, przez aklamację, zdecydowała o przekazaniu wyciągu z protokołu dot.
powyższej sprawy do wiadomości Prezydenta Miasta Słupska.
Ponadto, Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku wysłuchała przedstawicieli związków
zawodowych jednostek kultury, którzy zwrócili się o rozważenie możliwości zabezpieczenia
w projekcie budżetu na 2017 r. środków na podwyżkę płac dla pracowników jednostek kultury.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Marcin
Sałata, radny Wojciech Lewenstam.
Komisja Edukacji w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o przyjęcie systemowego rozwiązania zwiększenia
dotacji dla jednostek kultury Miasta Słupska do poziomu z 2009 roku polegające na zwiększaniu
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przez 3 kolejne lata
(I raz w 2017 r.) kwoty dotacji dla jednostek kultury o 3% w stosunku
do wysokości dotacji z roku poprzedniego.
- rozpatrzenie wniosku Rady Kultury o zmianę nazwy Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
(Pismo z 9 listopada 2016 r., nr Ku-I.033.65.2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
przez aklamację, zdecydowała
o rozpatrzeniu wniosku na etapie prac nad zmianami w Statucie Miasta Słupska.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła protokół
z posiedzenia, które odbyło się 18 października 2016 r.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji
(-)Mieczysław Jaroszewicz
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