Protokół Nr 27/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 14 lutego 2017 r.

1. Część wyjazdowa posiedzenia – Koncepcja połączenia Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku
z Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz otworzył pierwszą cześć posiedzenia
w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku. Przywitał wszystkich przybyłych, a w
szczególności uczestniczącego pierwszy raz w posiedzeniu Komisji - radnego Daniela Jurszę oraz
stwierdził, że jest quorum umożliwiające Komisji podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury Anna Maćkowiak oprowadziła członków Komisji
po obiekcie, a następnie przedstawiła informację na temat działalności jednostki.
(Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Wojciech Lewenstam, radny Tadeusz
Bobrowski, radny Daniel Jursza, radny Kazimierz Czyż.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka, Dyrektor MCK-u Anna Maćkowiak.
Radny Jerzy Mazurek, wyrażając stanowisko Klubu Radnych Słupskiego Porozumienia
Obywatelskiego podkreslił, że obiekt nadal powinien działać w sferze kultury, a ponadto stwierdził,
iż należy wrócić do sprawy termomodernizacji budynku oraz znaleźć środki na remont tarasu.
Następnie Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła koncepcję
połączenia Słupskiego Ośrodka Kultury z Młodzieżowym Centrum Kultury. Informację uzupełniła
Dyrektorka Wydziału Kultury Magdalena Mijewska.
(Informacja w ww. sprawie - pismo z 7 lutego 2017 r., nr KU-I.0012.1.2017 – stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.)
Na prośbę Wiceprzewodniczącego Komisji Mieczysława Jaroszewicza swoją opinię na temat
koncepcji połączenia jednostek przedstawiły Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury Anna
Maćkowiak oraz Dyrektor Słupskiego Ośrodka Kultury Jolanta Krawczykiewicz.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż,
radny Daniel Jursza.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, większością
głosów (5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła do wiadomości
koncepcję połączenia jednostek przedstawioną przez Z-czynię Prezydenta Miasta Słupska Krystynę
Danilecką-Wojewódzką, a ponadto wystąpiła do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskami o:
1) pozostawienie obiektu Młodzieżowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na cele kultury,
2) przeprowadzenie termomodernizacji oraz remontu budynku Młodzieżowego Centrum Kultury.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz podziękował Annie Maćkowiak
za umożliwienie przeprowadzenia I części posiedzenia Komisji w siedzibie jednostki,
podziękował za dotychczasową działalność oraz pogratulował znakomitego kina studyjnego.
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(Przerwa na przejazd do Ratusza.)
Po powrocie do Ratusza, ok. godz. 11.00.
2. Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz wznowił obrady po przerwie i stwierdził,
że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
Następnie zapytał, czy członkowie Komisji chcieliby wnieść zmiany do zaproponowanego 8 lutego
2017 r. porządku obrad.
(Pismo z 8 lutego 2017 r., nr ORM-III.0012.4.2.2017 stanowi załącznik nr 4 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. Koncepcja połączenia Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku z Młodzieżowym Centrum
Kultury w Słupsku.
2. Sprawy regulaminowe.
3. Plan rozwoju szkolnictwa w Słupsku – propozycje zmian w świetle reformy edukacji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Protokół nr 26/17 z 17 stycznia 2017 r. został wyłożony do wglądu.
Ad. pkt 3. Plan rozwoju szkolnictwa w Słupsku – propozycje zmian w świetle reformy
edukacji.
(Informacja z 8 lutego 2017 r., nr E-V.0012.4.2.2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Propozycję rozwiązań wynikających z nowego prawa oświatowego w trzech wariantach
przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
(Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Tadeusz Bobrowski, radny Jan Lange, radny
Tomasz Czubak, radna Beata Chrzanowska, Prezes Oddziału w Słupsku Związku Nauczycielstwa
Polskiego Gabriela Bereżecka.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka, Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gminnych do nowego ustroju szkolnego – wariant III (b/n druku),
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Wojciech
Lewenstam, radny Tadeusz Bobrowski, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
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– opinia dot. projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół
ponadgimnazjalnych i specjalnych (b/n druku),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów (6 głosów
za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz przywitał przybyłego na
posiedzenie Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku (druku nr 36/3),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się radny Jerzy Mazurek.
Wyjaśnień udzieliła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto
Słupsk,
Sprawozdanie przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radna Beata Chrzanowska, Prezydent Miasta
Słupska Robert Biedroń.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
do wiadomości bez uwag.

w drodze dyskusji przyjęła sprawozdanie

Ad. pkt 5. Sprawy bieżące.
Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła stanowisko
w sprawie wniosku słupskich stowarzyszeń fotografików w sprawie udostępnienia pomieszczeń
na parterze budynku Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku na potrzeby ich działalności.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Daniel Jursza.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości treść pisma słupskich stowarzyszeń fotografików
oraz stanowisko w sprawie Z-czyni Prezydenta Miasta.
(Wniosek z 24.01.2017 r. wraz z odpowiedzią z 8 .02.2017 r. stanowią załącznik nr 8 do protokołu.)
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Komisja Edukacji w wyniku głosowania, większością głosów (6 głosów za, 0 głosów przeciw,
1 głos wstrzymujący się) przyjęła protokół nr 26/17 z posiedzenia, które odbyło się 17 stycznia
2017 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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