Protokół Nr 25/16
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 grudnia 2016 r.

1. Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz 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 grudnia
2016 r. porządku obrad.
(Pismo z 15 listopada 2016 r., nr ORM-III.0012.4.11.2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosku w tej sprawie.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Promocja Miasta Słupska w 2017 roku.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Protokoły nr 23/16 z 22 listopada 2016 r. oraz nr 24/16 z 13 grudnia 2016 r. zostały wyłożone
do wglądu.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji udzielił głosu uczestniczącemu w posiedzeniu radnemu
Janowi Lange, który w imieniu Słupskiego Towarzystwa Brydżowego podziękował Z-cy
Prezydenta Miasta Słupska Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej za pomoc w organizacji XVI
Turnieju Niepodległości w Brydżu Sportowym oraz wręczył pamiątkową statuetkę.
Przed przejściem do realizacji przyjętego porządku obrad, Wiceprzewodniczący Komisji oddał głos
przedstawicielom grona pedagogicznego Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku, którzy
zwrócili się do Komisji Edukacji oraz Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
jako reprezentantów organów władzy Miasta Słupska, aby rozważona została propozycja
przekształcenia Gimnazjum w szkołę podstawową. Ponadto, w związku z obawami nauczycieli
o utratę pracy zwrócili się z prośbą o przedstawienie im koncepcji
zmian
w słupskim
szkolnictwie wynikających z reformy oświaty.
W odpowiedzi, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, przedstawiła
dane pn. „Reforma edukacji w Słupsku – materiał wyjściowy” opracowane przez Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego w Słupsku.
(Reforma edukacji w Słupsku – materiał wyjściowy” stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Ponadto, poinformowała, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian w słupskiej oświacie przy tak
wielu niewiadomych byłoby nieodpowiedzialnością, w związku z tym zarekomendowała nie
wprowadzanie żadnych zmian w 2017 roku, dokonanie wyboru ich kierunku w trakcie
najbliższego roku i rozpoczęcie ich wdrażania po roku funkcjonowania ustawy, od 2018 r.
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W odniesieniu do propozycji utworzenia szkoły podstawowej na terenie obecnego Gimnazjum nr 5
podkreśliła, że biorąc pod uwagę sytuację demograficzną Miasta Słupska utworzenie kolejnej
szkoły podstawowej w tej części miasta może okazać się niezbędne.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Tomasz Czubak, Prezes Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego Gabriela Bereżecka, radna Beata Chrzanowska, Z-ca Prezydenta Miasta
Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny Jan Lange, nauczyciele Gimnazjum nr 5: Andrzej
Fijałkowski oraz Izabela Kałuża.
Ad. pkt 2. Promocja Miasta Słupska w 2017 roku.
(Pisemna informacja z 13 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
Informację na powyższy temat przedstawiły: Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska –
w zakresie kultury oraz Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak
w zakresie sportu i turystyki.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Wojciech
Lewenstam, radny Tadeusz Bobrowski.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak, Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska.
Zgłoszone zostały następujące wnioski:
- radny Jerzy Mazurek: o uwzględnienie wśród działań - jubileuszu Polskiej Filharmonii „Sinfonia
Baltica” w Słupsku; doprecyzowanie w pkt 5. zestawienia Wydziału Kultury nazwy jubileuszu
oraz weryfikację pkt 8. dot. informacji na temat działań promocyjnych w zakresie sportu;
- radny Mieczysław Jaroszewicz: o uwzględnienie wśród działań promocyjnych
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej oraz działań związanych
z promocją osoby Otto Freundlicha.
Komisja Edukacji, przez aklamację przyjęła informację do wiadomości.
Ad pkt 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2015 r. do listopada
2016 r.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za)
przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r.
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Ponadto, w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia w dniu 22 listopada 2016 r., Komisja Edukacji
Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła nw. plan
pracy Komisji na 2017 r.:
(Plan pracy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
Styczeń
Ochrona zabytkowych zasobów Miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem kamienic, w tym
secesyjnych.
Luty
1. Plan rozwoju szkolnictwa w Słupsku – propozycje zmian w świetle reformy edukacji.
2. Koncepcja połączenia SOK-u z MCK-iem.
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Marzec
Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018.
Kwiecień
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Wydział Edukacji i placówki
oświatowe Miasta Słupska.
Maj
Baza lokalowa Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” oraz
w Słupsku.

Nowego Teatru im. Witkacego

Czerwiec
1. Oferta zajęć na wakacje 2017 r.
2. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018.
3. Formułowanie wniosków przez Komisję Edukacji do projektu budżetu Miasta Słupska na rok
2018.
Wrzesień – komisja wyjazdowa obiekt Trzy Fale
Informacja o funkcjonowaniu Trzech Fal Spółki z o.o. z siedzibą w Słupsku.
Październik
Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok.
Listopad
1. Wyniki egzaminów zewnętrznych w sesji egzaminacyjnej 2017 roku.
2. Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2018.
3. Promocja Miasta Słupska w 2018 roku.
Grudzień
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji od grudnia 2016 do listopada 2017 r.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości odpowiedź Skarbnika Miasta na wniosek Komisji z 22
listopada 2016 r. zawierającą zestawienie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 r.
- tabele wydatków bieżących w podziale na powiat i gminę w rozbiciu na dysponentów oraz
zestawienie wniosków komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu na 2017 r. z rozbiciem na
wnioski uwzględnione i nieuwzględnione.
(Odpowiedź znajduje się przy sprawie ORM-III.0014.4.11.2016.)
Komisja nie podjęła dyskusji na ww. temat oraz nie wyraziła opinii o projekcie budżetu Miasta
Słupska na 2017 rok.
Ad. pkt 5. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości odpowiedź z 7 grudnia 2016 r., l.dz. 3513/2016
Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszki Klimczak – zestawienie dot. liczby
członków klubów i stowarzyszeń pływackich będących mieszkańcami Słupska oraz zamieszkałych
poza terenem naszego miasta.
(Odpowiedź stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
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Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Słupska z 1 grudnia 2016 r.,
nr DAP-II.0006.2.2016 w sprawie propozycji zmian zapisów w projekcie Strategii Rozwoju Miasta
Słupska.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji zwrócił się do członków Komisji o przesłanie do końca
grudnia 2016 r. uwag do projektu Strategii w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji
Edukacji oraz omówienie ich podczas styczniowego posiedzenia Komisji.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła protokoły nr 23/16
oraz 24/16 z posiedzeń, które odbyły się 22 listopada oraz 13 grudnia 2016 r.
Na tym posiedzenie zostało zakończone.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji
(-)Mieczysław Jaroszewicz
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