Protokół Nr 28/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 marca 2017 r.
1. Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz przywitał wszystkich przybyłych
na posiedzenie oraz stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych
postanowień.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
Następnie zapytał, czy członkowie Komisji chcieliby wnieść zmiany do zaproponowanego
14 marca 2017 r. porządku obrad.
(Pismo z 14 marca 2017 r., nr ORM-III.0012.4.3.2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosku w tej sprawie.
W związku z tym, że na posiedzenie Komisji przybyli przedstawiciele słupskich stowarzyszeń
fotograficznych, Wiceprzewodniczący Komisji ze swej strony zaproponował udzielenie głosu
gościom przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad.
Komisja Edukacji zaakceptowała propozycję Wiceprzewodniczącego Komisji.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
Protokół nr 27/17 z 14 lutego 2017 r. został wyłożony do wglądu.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz poinformował, że członkowie Komisji
otrzymali treść pisma stowarzyszeń fotografików z 23 lutego 2017 r. oraz wcześniejszą
korespondencję dotyczącą sprawy udostępnienia pomieszczeń na parterze Młodzieżowego Centrum
Kultury w Słupsku.
Następnie oddał głos przybyłym na posiedzenie słupskim fotografikom.
(Pismo stowarzyszeń z 23 lutego 2017 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Głos zabrali kolejno Zbigniew Suliga – Stowarzyszenie Marynistów Polskich O/Fotograficzny
w Słupsku, Sławomir Szumowski – Grupa Fotograficzna „Światłoczuli”oraz Janusz Szczepaniak –
Słupski Klub Fotograficzny „Fotoaktywni”, którzy zwrócili się do Komisji Edukacji o życzliwość
i wsparcie w staraniach o pozyskanie pomieszczeń na parterze MCK-u z przeznaczeniem na
centrum fotografii.
Wiceprzewodniczący Komisji poprosił Z-czynię Prezydenta Miasta Krystynę DanileckąWojewódzką o przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta w ww. sprawie.
Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała,
że podtrzymuje stanowisko zawarte w odpowiedzi na wniosek stowarzyszeń z dnia 8 lutego 2017 r.
Stwierdziła, że planowane połączenie jednostek kultury z pewnością lepiej wykorzysta potencjał
fotograficzny. Podkreśliła, że w pierwszej kolejności należy wykonać remont budynku obecnego
MCK-u oraz, że szczegóły współpracy ze stowarzyszeniami zostaną omówione podczas spotkań
z obecnymi dyrektorkami jednostek. Ponadto, stwierdziła, że nie planuje się udostępnienia
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wskazanej w piśmie przestrzeni na wyłączność fotografikom (poza pomieszczeniami
technicznymi). Będzie ona dzielona z inną działalnością kulturalną MCK-u.
W dalszej części wypowiedzi zachęciła przedstawicieli stowarzyszeń, aby wzorem innych
podmiotów, „wyszli” ze swoją działalnością w przestrzeń Miasta, a także podejmowali starania
o pozyskanie środków zewnętrznych na swoją działalność.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz podziękował Z-czyni Prezydenta Miasta
za wyjaśnienia.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Mieczysław Jaroszewicz, Z-czyni Prezydenta
Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Wiceprzewodniczący Komisji podziękował
przedstawicielom stowarzyszeń za udział
w posiedzeniu Komisji.
(Goście opuścili salę.)
Ad. pkt 2. Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018.
(Pismo z 3 marca 2017 r., nr E-V.0012.4.3.2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018 przedstawiła: Dyrektorka Wydziału
Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Tadeusz Bobrowski, radny Tomasz Czubak,
radna Beata Chrzanowska, radny Mieczysław Jaroszewicz.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka, Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z informacją na ww. temat
przekazaną pismem z 3 marca 2017 r., nr E-V.0012.4.3.2017 oraz wysłuchaniu dodatkowych
wyjaśnień Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej oraz Dyrektorki
Wydziału Edukacji Anny Sadlak, w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów
za) przyjęła Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2017/2018.
Ad pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 37/12),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, radny Tadeusz Bobrowski.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (4 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych
i specjalnych (druk nr 37/13),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów (4 głosy
za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Młodzieżowego
Domu Kultury prowadzonego przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/14),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Internatu:
Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im.
Stanisława Staszica oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF
prowadzonych przez miasto Słupsk, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 37/15),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy
Mazurek.
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 określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk,
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
(druk nr 37/16 z ustną autopoprawką),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk dla kandydatów spoza obwodu,
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia (druk nr 37/17 z ustną autopoprawką),
Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za)
zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za noclegi w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5,
im Gryfitów w Słupsku, ul. Hubalczyków 7 (druk nr 37/20),
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Projekt uchwały przedstawiła: Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Chrzanowska, radny Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Ad. pkt 4. Sprawy bieżące.
Z-czyni Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła Komisji
Edukacji propozycje planowanych do realizacji w 2017 roku projektów związanych z promocją
Miasta Słupska z zakresu kultury takich jak:
1) rewitalizacja pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Zwycięstwa – polegająca na skróceniu
wysokości pomnika i jego oczyszczeniu, zmniejszeniu i wykonaniu nowej nawierzchni podestu,
wymiany nasadzeń wokół pomnika,
2) wykonanie nowoczesnego oświetlenia zabytkowego Ratusza,
3) wykonanie i ustawienie w centrum miasta „ławeczek” - np. Heinricha von Stephana, Jerzego
Waldorfa lub innej ciekawej postaci,
4) wykonanie sześciu murali w centrum miasta – koszt 120.000 zł.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radna Beata Chrzanowska, radny Jerzy
Mazurek, radny Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Edukacji
przedsięwzięciach.
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Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół nr 27/17
z posiedzenia, które odbyło się 14 lutego 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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