Protokół Nr 30/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 23 maja 2017 r.

I cześć posiedzenia Komisji Edukacji (od godziny 9.00) odbyła się w siedzibie Polskiej Filharmonii
„Sinfonia Baltica” przy ulicy Jana Pawła II 3.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący 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
16 maja br. porządku obrad.
(Pismo z 16 maja2017 r., nr ORM-III.0012.4.5.2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Wniosków nie zgłoszono.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Baza lokalowa Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” oraz Nowego Teatru im. Witkacego
w Słupsku.
3. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych, w tym:
- sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
5. Sprawy bieżące.
Ad pkt 2. Baza lokalowa Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” oraz Nowego Teatru im.
Witkacego w Słupsku.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz podziękował Dyrektorowi Filharmonii
Bohdanowi Jarmołowiczowi za umożliwienie realizacji punktu 2. porządku obrad w siedzibie
jednostki. Następnie oddał głos Dyrektorowi.
Dyrektor Filharmonii Bohdan Jarmołowicz przedstawił chronologicznie, począwszy od roku
2005, w jaki sposób przebiegały starania tej placówki kultury o pozyskanie środków zewnętrznych
na remont.
Następnie poinformował, iż w okresie od września do grudnia 2017 r. Filharmonia będzie
obchodzić jubileusz 40-lecia istnienia, w związku z tym będą realizowane dwa projekty.
1. Pn. „Krzesimir Dębski – Cykl wariacji na głos solowy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną”,
na realizację którego instytucja pozyskała środki z programu operacyjnego ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Zamówienia kompozytorskie. W ramach realizacji projektu Krzesimir
Dębskiego skomponuje utwór z okazji jubileuszu Filharmonii. Związki kompozytora ze Słupskiem
sięgają lat 90-tych.
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2. „Mistrzowie muzyki”, na realizację którego instytucja pozyskała środki z programu
operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzyka. To cykl wydarzeń
artystycznych, na który składają się głównie koncerty. Ich Inauguracja nastąpi podczas 51.
Festiwalu Pianistyki Polskiej, na którym 40 lat temu debiutowała orkiestra. Poza pięcioma
koncertami zorganizowanymi od września do grudnia br. Filharmonia planuje zorganizowanie
uroczystości nadania placówce imienia Wojciecha Kilara połączone z odsłonięciem pamiątkowego
murala poświęconego kompozytorowi.
Dyrektor poinformował, że jednostka wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przekazanie
dotacji podmiotowej w kwocie 60.700 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do wyżej
wymienionych projektów.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Mieczysław Jaroszewicz, Daniel Jursza, Beata
Chrzanowska.
Dodatkowych wyjaśnień udzielili: Dyrektor Filharmonii Bohdan Jarmołowicz, Kierownik
Impresariatu Joanna Kubacka.
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 wniosek Filharmonii o dofinansowanie z budżetu Miasta Słupska planowanych
do realizacji projektów.
Następnie głos zabrała Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta, która
przedstawiła ogólną informację na temat realizacji projektu rewitalizacji obszarów śródmiejskich
Miasta Słupska, w ramach którego planowana jest m.in. adaptacja, remont, rozbudowa
i nadbudowa budynku byłej wozowni na potrzeby Nowego Teatru w Słupsku przy
ul.Lutosławskiego oraz zagospodarowanie podwórka należącego do Polskiej Filharmonii Sinfonia
Baltica.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się: radny Jerzy Mazurek.
Wyjaśnień udzieliła: Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta.
Jako kolejny głos zabrał Dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku Dominik
Nowak, który przedstawił szczegółową informację w formie prezentacji w sprawie projektu
rozbudowy Nowego Teatru – Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych.
(Prezentacja w formie papierowej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Kazimierz Czyż, Aldona Żurawska, Tadeusz Bobrowski, Daniel
Jursza, Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz.
Dodatkowych wyjaśnień udzielili: Dyrektor Nowego Teatru Dominik Nowak, Z-czyni Prezydenta
Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Z-ca Dyrektora Nowego Teatru Przemysław Sternalski.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (7 głosów za) poparła realizację projektu.
Następnie Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz ogłosił przerwę do godz.
11.00 na przejście Komisji do Ratusza.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz otworzył posiedzenie Komisji
po przerwie.
Protokół z posiedzenia, które odbyło się 18 kwietnia 2017 r. został wyłożony do zapoznania się.
Ad pkt 3. Diagnoza stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska.
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Diagnozę stanu technicznego obiektów szkolnych Miasta Słupska przedstawiła Główna
Specjalistka w Wydziale Edukacji Ewa Szymanek.
(Pismo z 18 maja 2017 r. , nr ORM-III.0012.4.5.2017 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Mieczysław Jaroszewicz, Jerzy Mazurek.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak, Gł. Specjalistka Ewa
Szymanek, Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji przyjęła ww. informację do wiadomości.
Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała Komisję
Edukacji o zamiarze przeniesienia środków zaplanowanych na termomodernizację budynku
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku na remont Młodzieżowego Centrum
Kultury w Słupsku.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie zaproponowaną przez Z-czynię Prezydenta Miasta Krystynę
Danilecką-Wojewódzką zmianę.
W dalszej części posiedzenia Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
przedstawiła informację nt:
1) przewidywanego zmniejszenia etatów w placówkach oświatowych Miasta Słupska w związku
ze zmianą ustroju szkolnego i likwidacją gimnazjów oraz zapotrzebowaniu szkół na pomoce
dydaktyczne i wyposażenie,
2) rekrutacji do przedszkoli miejskich.
W sytuacji dużej liczby dzieci nieprzyjętych do przedszkoli publicznych w Słupsku Z-czyni
Prezydenta Miasta zarekomendowała Komisji utworzenie 3 dodatkowych oddziałów
przedszkolnych oraz „wykupienie” przez Miasto (100% dotacja Miasta do dziecka w przedszkolu)
miejsc w przedszkolach niepublicznych w drodze otwartego konkursu.
W dyskusji udział wzięli następujący radni: Aldona Żurawska, Beata Chrzanowska, Daniel Jursza,
Tadeusz Bobrowski.
Komisja Edukacji przyjęła wyżej wymienione informacji do wiadomości.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz o godz. 12.00 opuścił salę obrad powierzając
prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Komisji radnemu Danielowi Jurszy.
Ad pkt 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
(druk nr 39/6),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku
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 39/7),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak.
W dyskusji udział wzięli następujący radni: Daniel Jursza, Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek,
Kazimierz Czyż, Aldona Żurawska.
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Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak, Skarbnik Miasta Artur Michałuszek, Z-czyni Prezydenta Miasta 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) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Bursy Szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60
A w Słupsku (druk nr 39/8),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli następujący radni: Beata Chrzanowska, Daniel Jursza.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku nie wyraziła opinii o ww. projekcie.
Jednocześnie Komisja w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za)
zwróciła się do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem o ponowne opracowanie załącznika nr 2
do projektu uchwały zgodnie z zasadami techniki prawodawczej oraz doprecyzowanie w tym
załączniku brzmienia § 5.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach
niepublicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert (druk nr 39/10),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
W dyskusji udział wzięli radni: Aldona Żurawska, Beata Chrzanowska, Daniel Jursza, Tadeusz
Bobrowski.
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 wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Słupska
na rzecz Trzy Fale Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 39/13),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektorka Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesem
Dagna Mikołajczak-Maśnicka.
W dyskusji udział wzięli następujący radni: Tadeusz Bobrowski, Daniel Jursza, Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
(druk nr 39/14),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
W dyskusji udział wzięli następujący radni: Tadeusz Bobrowski, Daniel Jursza.
Radny Tadeusz Bobrowski podczas dyskusji powiedział, iż Prezydent Miasta Słupska w oparciu
o raport dotyczący oceny realizacji inwestycji pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu
i Rehabilitacji w Słupsku” tzw. „Białą Księgę” oraz „Raport z Wyceny wartości godziwej środków
trwałych, w tym prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów nieruchomości
gruntowej zabudowanej oraz wartości godziwej naniesień budowlanych zlokalizowanych
na nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Grunwaldzkiej, gmina Słupsk, powiat Miasto
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Słupsk, woj. pomorskie” powinien podjąć zdecydowane kroki wobec osób winnych
za niepowodzenie inwestycji i marnotrawstwo środków publicznych, w tym byłego prezydenta
miasta.
Przypomniał, że Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację inwestycji w kwocie 36 mln zł + VAT.
Ostatecznie wydano 80 mln i park wodny jest niedokończony.
Radny oczekuje od Prezydenta Miasta wyciągnięcia wniosków z tego dokumentu oraz przekazania
operatu do Prokuratury Okręgowej w Słupsku w ślad za wcześniej przekazanymi dokumentami
w sprawie.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta
Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.,
Sprawozdanie przedstawiła Dyrektorka Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Iwona
Chrapkowska-Wielgomas.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się radny Daniel Jursza.
Wyjaśnień udzieliła Dyrektorka Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Iwona ChrapkowskaWielgomas.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (6 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. sprawozdanie.
Ad pkt 6. Sprawy bieżące.
- rozpatrzenie wniosku Z-czyni Prezydenta Miasta o wytypowanie przedstawiciela Komisji
do udziału w pracach komisji konkursowej,
(Pismo z 17 maja 2017 r., nr E-IV.2111.14.2017 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(5 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) wskazała radną Beatę Chrzanowską jako
przedstawiciela Komisji.
Komisji Edukacji przyjęła do wiadomości:
- odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Marka Biernackiego na wniosek Komisji Edukacji w sprawie
wyodrębnienia Cmentarzy Komunalnych z Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku,
(Pismo z 18 maja 2017 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
W związku z przejęciem przez Za-czynię Prezydenta Miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką
w maju br. prowadzenia spraw związanych z cmentarzami miejskimi Komisja Edukacji oczekuje
na przedstawienie koncepcji w powyższej sprawie w miesiącu wrześniu 2017 r.
- pismo Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy SOK w sprawie włączenia
przedstawiciela związku do prac w Komisji opracowującej koncepcję połączenia Słupskiego
Ośrodka Kultury z Młodzieżowym Centrum Kultury,
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała, że Komisja
działa w sposób jawny oraz, że w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć przedstawiciele związku.
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Radny Jerzy Mazurek zaapelował do członków Komisji Edukacji o podjęcie w najbliższym
czasie dyskusji w sprawie ratowania klubu sportowego Energa Czarni Słupsk, w związku
z wycofaniem się sponsora.
W dyskusji udział wzięli następujący radni: Jerzy Mazurek, Beata Chrzanowska, Tadeusz
Bobrowski, Daniel Jursza oraz Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół
nr 29/17 z posiedzenia, które odbyło się 18 kwietnia 2017 r.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji za udział w posiedzeniu.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
(-) Mieczysław Jaroszewicz
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