Protokół Nr 31/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 czerwca 2017 r.

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 13 czerwca 2017 r., nr ORM-III.0012.4.6.2017 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. Informacja przedstawicieli Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego nt. 35
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej.
3. Oferta zajęć na wakacje 2017 r.
4. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego
2017/2018.
5. Formułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.
6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Przedstawienie koncepcji funkcjonalnej połączonych instytucji kultury – Słupskiego
Ośrodka Kultury z Młodzieżowym Centrum Kultury.
8. Sprawy bieżące.
Protokół z posiedzenia, które odbyło się 23 maja 2017 r. został wyłożony do zapoznania się.
Ad pkt 2. Informacja przedstawicieli Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego nt. 35
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej.
Sekretarz STSK Halina Chmielecka przedstawiła program XXXV Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej Słupsk 2017, w ramach którego koncerty będą odbywać się od 6 lipca do 10 sierpnia
br., w czwartki od godz. 19.00.
(Szczegółowy program Festiwalu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz, Beata Chrzanowska,
Dyrektorka Wydziału Kultury Magdalena Mijewska.
Wiceprezes STSK Stanisław Turczyk przedstawił program 51. Festiwalu Pianistyki Polskiej –
Słupsk 2017, który odbędzie się w dniach od 9 do 15 września br.
(Szczegółowy program Festiwalu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Mieczysław Jaroszewicz, Jerzy Mazurek, Aldona Żurawska,
Kazimierz Czyż, Jerzy Mazurek oraz Dyrektorka Wydziału Kultury Magdalena Mijewska, Z-czyni
Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Wiceprezes STSK Stanisław Turczyk.
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Podczas dyskusji radny Jerzy Mazurek zwrócił się z prośbą do Z-czyni Prezydenta Miasta
o wykonanie na chodniku przed Filharmonią klawiatury. Jednocześnie poinformował, iż opiekę nad
chodnikiem będzie sprawować jednostka.
Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zadeklarowała wykonanie klawiatury.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie
(6 głosów za) opowiedziała się za wydłużeniem od 2018 roku czasu trwania Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej o ostatni czwartek czerwca i dodatkowy czwartek sierpnia.
Komisja wnioskuje o uwzględnienie zwiększenia wydatku na ten cel w kolejnych budżetach
Miasta Słupska o co najmniej 10 000 zł.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zgłosiła wniosek do Prezydenta Miasta o instalację urządzenia przy „Klawiaturze Gwiazd” w Parku Waldorfa, umożliwiającego odsłuchiwanie melodii Fryderyka Chopina
lub Karola Szymanowskiego.
Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała Komisję Edukacji
o przygotowywanym projekcie uchwały w sprawie nadania imienia Polskiej Filharmonii „Sinfonia
Baltica”. Prezydent Miasta wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad Rady Miejskiej w Słupsku w czerwcu br.
ad pkt 3. Oferta zajęć na wakacje 2017 r.
(Pisemna informacja z 13 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
Informację na temat oferty zajęć na wakacje 2017 r. przedstawiły:
1) Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk w zakresie oświaty,
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Aldona Żurawska, Kazimierz Czyż.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Dyrektorka Wydziału Kultury Magdalena Mijewska, Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna
Winiarczyk.
Radna Beata Chrzanowska zaproponowała Z-czyni Prezydenta Miasta, aby w przyszłości włączyć
do oferty wakacyjnej zajęcia uwzględniające zwiedzanie Słupska.
2) Dyrektorka Wydziału Kultury Magdalena Mijewska w zakresie kultury,
Radny Jerzy Mazurek zwrócił się do Z-czyni Prezydenta Miasta o zamontowanie skrzynki
elektrycznej przy pomniku Szymanowskiego, co ułatwi organizację imprez z nagłośnieniem.
Z-czyni Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka zobowiązała się do sprawdzenia możliwości
w tym zakresie.
3) p.o. Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Agnieszka Klimczak
w zakresie sportu.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Aldona Żurawska, Jerzy Mazurek.
Radny Jerzy Mazurek zaproponował Z-czyni Prezydenta Miasta rozważenie możliwości włączenia
do programu miejskiego zawodów wędkarskich organizowanych przez Polski Związek Wędkarski.
Przewodniczący Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz pogratulował Z-czyni Prezydenta
Miasta przygotowania bogatej oferty wakacyjnej.
Ad pkt 4. Informacja o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego
2017/2018.
(Informacja z 13 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
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Informację o stanie przygotowań szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018
przedstawiła Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Beata Chrzanowska.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
która poinformowała, iż w niektórych szkołach liczba dzieci w oddziale jest niższa niż 25.
Natomiast, podjęta w tym zakresie decyzja nie stanie się regułą. Ponadto Z-czyni Prezydenta
poinformowała, iż w trakcie roku szkolnego może zdarzyć się konieczność łączenia klas, jeżeli
dzieci ubędzie.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła informację do wiadomości.
Ad pkt 5. Formułowanie wniosków do projektu budżetu Miasta Słupska na 2018 rok.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek, Wojciech Lewenstam,
Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (5 głosów za) wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie w projekcie budżetu Miasta
Słupska na 2018 r.:
• środków na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia
Ustawicznego w Słupsku,
• dodatkowej kwoty 10.000 zł przeznaczonej na realizację zaproponowanych przez
organizacje pozarządowe zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
• 300.000 zł na oświetlenie Ratusza,
• 300.000 zł na zabezpieczenie wkładów własnych projektów realizowanych przez słupskie
jednostki i instytucje kultury,
• 100.000 zł na prace związane z renowacją murów obronnych,
• 2.000.000 zł na budowę przedszkola modułowego przy ul.Hubalczyków,
• środków na zwiększenie o 3% kwoty dotacji dla instytucji kultury.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok - Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica"
w Słupsku (druk nr 40/1),
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 40/2),
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.
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– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok - Państwowego Teatru Lalki "Tęcza"
w Słupsku (druk nr 40/3),
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok - Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku
(druk nr 40/4),
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok - Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr
40/5),
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury Miasta Słupska za 2016 rok - Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
(druk nr 40/6),
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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Miasta Słupska za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Słupska za rok 2016 (druk nr 40/7),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
O dodatkowe wyjaśnienia zwrócił się radny Jerzy Mazurek.
Odpowiedzi udzielił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
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 przyznania w 2017 roku dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 40/9),
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.
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– opinia dot. projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta
Słupska na 2018 rok (druk nr 40/10),
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła ww. projekt uchwały do wiadomości.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/15 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania finansowane
częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (druk nr 40/14),
W dyskusji udział wzięli radni: Beata chrzanowska, Jerzy Mazurek, Aldona Żurawska.
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 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2016 rok (druk nr 40/15),
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła ww. projekt uchwały do wiadomości.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego uchwałą nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta
Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 40/16),
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/501/17 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r. 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 40/17),
Projekt uchwały przedstawiła Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
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 ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk
nr 40/18),
Projekt uchwały przedstawiła Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek.
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Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Z-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka,
Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
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 zmiany uchwały Nr XXXII/391/16 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu
i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 40/20),
Projekt uchwały wraz z autopoprawką ustną przedstawiła Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji
Bogna Winiarczyk.
O dodatkowe wyjaśnienia zwróciła się radna Beata Chrzanowska.
Odpowiedzi udzieliła: Z-czyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały wraz z ustną
autopoprawką.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku
budżetowego (druk nr 40/22),
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej
i Kontrolingu Finansowego Sebastian Makutynowicz.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (5 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 40/23),
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej
i Kontrolingu Finansowego Sebastian Makutynowicz.
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 40/24),
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.
Ad pkt 7. Przedstawienie koncepcji funkcjonalnej połączonych instytucji kultury – Słupskiego
Ośrodka Kultury z Młodzieżowym Centrum Kultury.
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Z uwagi na opuszczenie sali obrad przez radnych Kazimierza Czyża i Aldonę Żurawską od tej
chwili nie było quorum wymaganego przy podejmowaniu prawomocnych postanowień.
Za-czyni Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała Komisję, iż zespół
powołany w celu wypracowania koncepcji funkcjonalnej i organizacyjnej łączonych instytucji
kultury zakończył prace. Podkreśliła, że jest potrzeba ożywienia działalności Młodzieżowego
Centrum Kultury. Instytucja utrzymuje się w części z wynajmu pomieszczeń. Ponadto
poinformowała, że remont budynku MCK-u zostanie przeprowadzony w przyszłym roku, po
połączeniu jednostek. W budynku pozostanie kino „Rejs”.
Prezydent Miasta przedłoży projekt uchwały powołującej instytucję wraz z jej statutem
we wrześniu br.
Komisja przyjęła informacje do wiadomości.
Ad pkt 8. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości:
- pismo pracowników administracji Centrum Kształcenia Praktycznego,
(Pismo z 12 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
- odpowiedź Dyrektora CKP z 19 czerwca 2017 r. na pismo pracowników,
(Pismo z 19 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu.)
- odpowiedź Dyrektora Wydziału Kultury na pismo Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność
przy Słupskim Ośrodku Kultury,
(Pismo z 16 czerwca 2017 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu.)
- wniosek Dyrektora Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w sprawie nadania jednostce imienia.
(Wniosek przy sprawie ORM.II.0004.57.2017)
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, większością głosów (4 głosy za, 0 głosów
przeciw, 1 głos wstrzymujący się) przyjęła protokół nr 30/17 z posiedzenia, które odbyło się 23
maja 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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