Protokół Nr 26/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 17 stycznia 2017 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.)
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, która
poinformowała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Komisji, że w dniu 5 stycznia 2017 r.
radny Marcin Sałata pełniący funkcję przewodniczącego Komisji złożył mandat. Aktualnie Rada
Miejska w Słupsku oczekuje na postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie objęcia mandatu
przez kolejną osobę z listy kandydatów na radnego. Do czasu przeprowadzenia wyborów
przewodniczącego Komisji jej Wiceprzewodniczący – Mieczysław Jaroszewicz, będzie zwoływać
posiedzenia, a także organizować pracę Komisji i kierować jej działalnością.
W dalszej części posiedzenia Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, czy członkowie
Komisji chcieliby wnieść zmiany do zaproponowanego 10 stycznia 2017 r. porządku obrad.
(Pismo z 10 stycznia 2016 r., nr ORM-III.0012.4.1.2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Ze swojej strony zaproponował zaopiniowanie w pkt. 4 porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok na druku 35/9, przedłożonego przez
Prezydenta Miasta Słupska w dniu dzisiejszym.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił innych wniosków.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Ochrona zabytkowych zasobów Miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem kamienic,
w tym secesyjnych.
3. Sytuacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku w świetle apelu
tzw. „Strażników Kultury”.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Protokół nr 25/16 z 20 grudnia 2016 r. został wyłożony do wglądu.
Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad, Wiceprzewodniczący
Komisji oddał głos przybyłym na posiedzenie Komisji przedstawicielom grona pedagogicznego
Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku oraz Gimnazjum nr 5 im. Sejmu
Polskiego w Słupsku.
W imieniu nauczycieli głos zabrały: Edyta Hryniewiecka – Gimnazjum nr 5, Ewa
Niewiarowska – Gimnazjum nr 5 oraz Janina Stanisławska – Gimnazjum nr 2, które kolejno
zwracając się do Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej podkreśliły
m.in., że nauczyciele gimnazjów czują się zaniepokojeni perspektywą utraty pracy, są
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niedoinformowani, pozostawieni sami sobie, wręcz są traktowani jak „trędowaci”. Brak decyzji ze
strony władz Miasta, powoduje niepewność i obawy o to, co nastąpi po 1 września 2017 r.
Ponadto, w związku z tym, że w mieście funkcjonuje wiele plotek i sprzecznych informacji
na temat zmian w słupskiej oświacie nauczyciele gimnazjów zwrócili się o przedstawienie im
konkretnych planów i stanowiska Prezydenta Miasta w zakresie zmiany sieci szkół w Mieście
Słupsku.
Następnie głos zabrała Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
która poinformowała zebranych, iż w oparciu o analizę demograficzną Miasta Słupska
zarekomendowała pozostawienie od września 2017 r. obowiązującej w Słupsku sieci szkół tj. 9
szkół podstawowych oraz stopniowe wygaszanie pięciu gimnazjów. Ponadto poinformowała,
że rozważane będzie utworzenie w roku szkolnym 2018/19 szkoły podstawowej o nr 11 powstałej
w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 5. Z-ca Prezydenta Miasta uzasadniła rekomendację
niższą subwencją oraz systematycznie zmniejszającą się liczbą uczniów.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska poinformowała także, że powyższa rekomendacja została
przekazana Zespołowi ds. reformy edukacji w Mieście Słupsku.
Ponadto, Pani Prezydent przedstawiła informację na temat planowanego dodatkowego
zapotrzebowania na nauczycieli
w roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19 w szkołach
podstawowych (w godzinach i etatach) oraz porównanie zbiorcze zestawienia nadwyżki etatów
w gimnazjach i zapotrzebowania na etaty w szkołach podstawowych (zestawienie przedmiotów).
(Prezentacja zawierająca ww. informację stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska podkreśliła, że utrata pracy przez nauczycieli jest
nieunikniona, ale przyjęto założenie zagwarantowania pracy jak największej ilości osób.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji podziękował nauczycielom za udział w posiedzeniu
Komisji oraz dyskusję, a następnie ogłosił 5 minut przerwy podczas której goście opuścili salę.
Po przerwie głos zabrali:
- radny Jerzy Mazurek, który zwrócił się do członków Komisji Edukacji o popieranie w przyszłości
działań zmierzających do zatrzymania procesu wyludniania się Miasta Słupska,
- radny Tadeusz Bobrowski, który zwrócił uwagę na to, że w budżecie Miasta Słupska na 2017 r.
oraz projekcie Strategii Rozwoju Miasta Słupska brakuje inwestycji prorozwojowych.
Następnie Komisja Edukacji przeszła do realizacji przyjętego porządku obrad.
Ad. pkt 2. Ochrona zabytkowych zasobów Miasta Słupska ze szczególnym uwzględnieniem
kamienic, w tym secesyjnych.
(Pisemna informacja z 9 stycznia 2017 r.nr PP-DRM-IV.III.0012.4.13.2016 stanowi załącznik nr 4
do protokołu.)
Informację na powyższy temat przedstawił: Miejski Konserwator Zabytków Tomasz Maciejewski.
Na zaproszenie Komisji Edukacji w posiedzeniu udział wzięła Krystyna Mazurkiewicz-Palacz
Kierownik Delegatury w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, która przedstawiła
informację w zakresie działań realizowanych na rzecz ochrony zabytków w Słupsku.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Wojciech
Lewenstam, radny Tadeusz Bobrowski, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka, Kierownik Delegatury w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
Krystyna Mazurkiewicz-Palacz.
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Dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania radnych udzielili:
Miejski Konserwator
Zabytków Tomasz Maciejewski, Krystyna Mazurkiewicz-Palacz Kierownik Delegatury w Słupsku
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w nawiązaniu do faktu zniszczenia
na cmentarzu komunalnym XVIII wiecznych nagrobków niemieckich rodzin, w drodze dyskusji,
w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta
Słupska o podjęcie działań zmierzających do wyodrębnienia Zarządu Cmentarzy Komunalnych
w Słupsku ze struktury Zarządu Infrastruktury Miejskiej jako samodzielnej jednostki Miasta
Słupska.
Ad pkt 3. Sytuacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku w świetle
apelu tzw. „Strażników Kultury”.
(Anonimowy e-mail tzw. Strażników Kultury skierowany do radnych Rady Miejskiej w Słupsku
z 26.12.2016 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się do Z-cy
Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej oraz zaproszonej na posiedzenie Komisji
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku Danuty Sroki o odniesienie się do zarzutów
zawartych w anonimowym e-mailu tzw. „Strażników Kultury”.
Do zarzutów przedstawionych w e-mailu kolejno odniosły się Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku Danuta Sroka.
W dyskusji udział wzięli: radny Wojciech Lewenstam, radna Beata Chrzanowska, radny Jerzy
Mazurek, radny Mieczysław Jaroszewicz, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, Dyrektor Wydziału Kultury Magdalena Mijewska, Z-ca Dyrektora MBP Stanisław
Kałuc, Przewodnicząca Związku Zawodowego Barbara Kozera.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, podsumowując dyskusję, stwierdził, że przytoczone
w e-mailu „Strażników Kultury” zarzuty oraz dane statystyczne nie znajdują swojego potwierdzenia
w rzeczywistości. Od momentu objęcia stanowiska dyrektora przez panią Danutę Srokę działalność
Miejskiej Bibliotek Publicznej jest najbardziej dynamicznym okresem od czasu istnienia tej
instytucji. Działalność Biblioteki daleko wychodzi poza statut jednostki, co Komisja uznała za
zaletę.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, zwracając się do pani Danuty Sroki, podziękował
w imieniu Komisji za dotychczasowe starania oraz pogratulował osiągnięć, przede wszystkim
rozwoju biblioteki cyfrowej, z której korzysta wiele instytucji w mieście Słupsku jak również spoza
miasta.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk (druk
nr 35/2),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
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– opinia dot. projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Miejskiej w Słupsku (druk nr 35/4),
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata
2016-2022 (druk nr 35/5),
Projekt uchwały przedstawiła Koordynatorka Gabinetu Prezydenta Miasta Beata Maciejewska.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radna Beata Chrzanowska.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Koordynatorka Gabinetu Prezydenta Miasta Beata Maciejewska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (3 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Ludwika
Zamenhofa w Mieście Słupsku (druk nr 35/8),
Projekt uchwały przedstawiła Koordynatorka Gabinetu Prezydenta Miasta Beata Maciejewska.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Mieczysław Jaroszewicz, radna Beata
Chrzanowska.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Koordynatorka Gabinetu Prezydenta Miasta Beata Maciejewska,
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk
nr 35/9),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad. pkt 5. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości:
1) odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta dot. wniosku Prokuratury Okręgowej w Słupsku w sprawie
uchylenia Uchwały nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Słupsku z 2 stycznia 2017 r., nr DN.07/2017,
(Odpowiedź znajduje się przy sprawie ORM-II.0004.120.2016)
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W dyskusji udział wzięli: radny Tomasz Czubak, radna Beata Chrzanowska, radny Tadeusz
Bobrowski.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka.
2) odpowiedź Skarbnika Miasta na wniosek radnego Jerzego Mazurka dot. zwiększenia wydatków
w 2017 r. Urzędu Miejskiego w Słupsku w dziale 750 – Administracja publiczna,
(Odpowiedź z 28.12.2016 r., nr PRIK-RPK-I.0003.2.2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
Ponadto, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji przypomniał członkom Komisji
o możliwości udziału w spotkaniu Komisji Konkursowej w zakresie realizacji zadań publicznych
dotyczących ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
która odbędzie się 19.01.2017 r. Radni otrzymali powiadomienie o terminie i miejscu spotkania
9 stycznia 2017 r.
Przypomniał również o upływającym w dniu 18 stycznia 2017 r. terminie zgłaszania uwag
do sposobu realizacji tegorocznej edycji Słupskiego Budżetu Partycypacyjnego. Radni otrzymali
informację w tym zakresie 9 stycznia 2017 r.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Wojciech Lewenstam.
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przyjęła do wiadomości uwagi zgłoszone
przez ww. radnych.
Komisja Edukacji w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła protokół nr 25/16
z posiedzenia, które odbyło się 20 grudnia 2016 r.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Wiceprzewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Wiceprzewodniczący
Komisji Edukacji
(-)Mieczysław Jaroszewicz
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