Protokół Nr 29/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 18 kwietnia 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
11 kwietnia br. porządku obrad.
(Pismo z 11 marca 2017 r., nr ORM-III.0012.4.4.2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Ze swojej strony zaproponował umieszczenie w porządku obrad punktu „Informacja nt. stanu
zaawansowania prac związanych z realizacją projektu pn. „Renowacja Ratusza”.
Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, iż z propozycją zapoznania członków Komisji
z wyżej wymienioną informacją zwróciła się do niego Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik.
Radny Jerzy Mazurek zaproponował przeniesienie punktu 5. „Wybór kandydata
na Przewodniczącego Komisji Edukacji” na początek porządku obrad, po punkcie „Sprawy
regulaminowe.”
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wybór kandydata na Przewodniczącego Komisji Edukacji.
3. Realizacja przez Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów
współfinansowanych ze środków unijnych.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie
ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Słupsku.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Informacja nt. stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektu pn. „Renowacja
Ratusza”.
7. Sprawy bieżące.
Protokół nr 28/17 z 20 marca 2017 r. został wyłożony do wglądu.
Ad pkt. 2. Wybór kandydata na Przewodniczącego Komisji Edukacji.
Wiceprzewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się do członków Komisji
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji.
Radny Jerzy Mazurek zaproponował radnego Mieczysława Jaroszewicza jako kandydata
na Przewodniczącego Komisji Edukacji, natomiast radnego Daniela Jurszę jako kandydata
na Wiceprzewodniczącego tej Komisji.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę.
Innych propozycji nie zgłoszono.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła kandydaturę radnego
Mieczysława Jaroszewicza na Przewodniczącego Komisji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(5 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) przyjęła kandydaturę radnego Daniela
Jurszy na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór radnego Mieczysława
Jaroszewicza na Przewodniczącego Komisji Edukacji, a radnego Daniela Jurszy
na Wiceprzewodniczącego tej Komisji.
Ad pkt 3. Realizacja przez Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta Słupska projektów
współfinansowanych ze środków unijnych.
(Informacja pisemna na ww. temat z 10 kwietnia 2017 r. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
Informację na temat realizowanych przez Wydział Edukacji i placówki oświatowe Miasta
Słupska projektów współfinansowanych ze środków unijnych przedstawiła Za-czyni Dyrektorki
Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jerzy Mazurek, radny Mieczysław
Jaroszewicz, radny Daniel Jursza.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły radnym: Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyna DanileckaWojewódzka, Za-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
Radny Tadeusz Bobrowski zwrócił się do Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyny DanileckiejWojewódzkiej o wyjaśnienie możliwości zabezpieczania w budżetach Miasta Słupska środków
na wkłady własne do projektów realizowanych przez jednostki miejskie.
Za-czyni Prezydenta Miasta Słupska zobowiązała się sprawdzić, w porozumieniu ze Skarbnikiem
Miasta, powyższą możliwość.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie
ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słupsku.
(Projekt zarządzenia przekazany pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r., nr L.dz DN/932/2017 stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.)
Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych
za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
przedstawiła p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Agnieszka
Klimczak.
W dyskusji udział wzięli: radny Jerzy Mazurek, radny Tadeusz Bobrowski, radny Daniel Jursza,
radna Beata Chrzanowska, radny Tomasz Czubak.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Agnieszka Klimczak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie projekt zarządzenia Prezydenta Miasta
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Słupska w sprawie ustalenia opłat preferencyjnych za korzystanie z obiektów i urządzeń Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
Ad pkt 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 38/4),
Projekt uchwały przedstawiła Za-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się radny Jerzy Mazurek.
Odpowiedzi udzieliła Za-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie
Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017
ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych
szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo
ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 38/5),

zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady
r. w sprawie dostosowania sieci szkół
przez Miasto Słupsk do nowego ustroju
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół

Projekt uchwały przedstawiła Za-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
Ad pkt 6. Informacji nt. stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektu
pn. „Renowacja Ratusza.”
(Pisemna informacja na ww. temat stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Przed przystąpieniem do realizacji ww. tematu radny Tadeusz Bobrowski zwrócił się
do Sekretarz Miasta Słupska Iwony Wójcik o przekazanie w formie elektronicznej schematu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Słupsku z wykazem stanowisk oraz wykazu zadań
realizowanych przez Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu oraz Sekretarza Miasta.
Informację na temat stanu zaawansowania prac związanych z realizacją projektu pn.
„Renowacja Ratusza” przedstawiła Dyrektorka Wydziału Organizacji Urzędu Irena TkaczukKawalerowicz. Informację uzupełniła Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik.
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Kazimierz Czyż, radny Jerzy Mazurek,
radny Mieczysław Jaroszewicz.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Dyrektorka Wydziału Organizacji Urzędu Irena TkaczukKawalerowicz, Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik, Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka.

3

Ad pkt 7. Sprawy bieżące.
– rozpatrzenie wniosku Parafii NMPKRŚ oraz NSJ w Słupsku w sprawie zwiększenia przez
Miasto Słupsk dofinansowania na realizację projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego
i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego
Szlaku Jakubowego”,
W dyskusji udział wzięli: radny Daniel Jursza, radna Beata Chrzanowska, radny Tadeusz
Bobrowski, radny Mieczysław Jaroszewicz, radny Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, po zapoznaniu się z ww. wnioskiem,
w drodze dyskusji, przez aklamację, zaproponowała pisemne wystąpienia Rady Miejskiej do:
Marszałka Województwa Pomorskiego o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu
realizowanego przez Parafie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o wsparcie finansowe ww. przedsięwzięcia.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości:
– odpowiedź Z-cy Prezydenta Marka Biernackiego na wniosek Komisji w sprawie
wyodrębnienia Zarządu Cmentarzy Komunalnych ze struktury Zarządu Inwestycji
Miejskich w Słupsku,
(Odpowiedź z 28 marca 2017 r., nr OU-DO-I.0012-I.0012.2.2017 stanowi załącznik nr 6
do protokołu.)
Radny Tadeusz Bobrowski zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o określenie terminu
zakończenia analizy mającej na celu ewentualne wyodrębnienie cmentarzy komunalnych jako
odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta.
– pismo nauczycieli i pracowników Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w sprawie
propozycji przekształcenia Gimnazjum w szkołę podstawową,
(Pismo z 21 marca 2017 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
Informację w sprawie
Wojewódzka.

ww. wniosku przedstawiła Z-czyni Prezydenta Krystyna Danilecka-

Komisja Edukacji w wyniku głosowania, większością głosów (7 głosów za, 0 głosów
przeciw, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła protokół Nr 28/17 z posiedzenia, które odbyło się 20
marca 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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