Protokół Nr 24/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 13 grudnia 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. Pismo z 12 grudnia 2016 r., nr ORMIII.0012.4.12.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Komisja Edukacji, przez aklamację, przyjęła do realizacji nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Ad. pkt 2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr
33/1),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Tadeusz Bobrowski, radna Beata
Chrzanowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (5 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku (druk nr 33/4),
Projekt uchwały przedstawił Komendant Straży Miejskiej Paweł Dyjas.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ponadto w dyskusji na temat przedłożonych przez Komisję Edukacji wniosków do projektu budżetu
Miasta Słupska na 2017 r. udział wzięli: radny Marcin Sałata, radny Jerzy Mazurek, radna Beata
Chrzanowska, radny Mieczysław Jaroszewicz.
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek udzielił odpowiedzi na pytania radnych. Poinformował
Komisję Edukacji o uwzględnieniu w projekcie budżetu Miasta Słupska na 2017 r. zwiększenie
dotacji dla jednostek kultury Miasta Słupska o 3% z wyłączeniem PTL „Tęcza”.

Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM
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