Protokół Nr 33/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 17 października 2017 r.
Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku rozpoczęło się o godz. 9.00
od wizji lokalnej na terenie przebudowy zabytkowych spichlerzy przy ul.Szarych Szeregów
w Słupsku.
Dzięki uprzejmości Pani Marzenny Mazur Dyrektora Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku radni zapoznali się z przebiegiem rewitalizacji „spichlerza białego”. Dokonali oględzin
wnętrza restaurowanego budynku, a także zapoznali się z planami zagospodarowania sal
wystawienniczych oraz terenu wokół nowego obiektu muzeum.
W tej części posiedzenia uczestniczyła Jolanta Krawczykiewicz Dyrektor Słupskiego
Ośrodka Kultury – organizatora „Witkacy pod strzechy” oraz Grzegorz Basarab reprezentujący
grupę „Witkacy cacy cacy”.
(Około godz. 10.10 Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz ogłosił przerwę na przejście
Komisji do Urzędu Miejskiego.)
Posiedzenie Komisji od godz. 10.30 było kontynuowane w sali 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz otworzył obrady po przerwie, 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
10 października 2017 r. porządku obrad.
(Pismo z 13 września 2017 r., nr ORM-III.0012.4.8.2017 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Wniosków nie zgłoszono.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi
na 2018 rok.
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
Protokół z posiedzenia, które odbyło się 19 września 2017 r. został wyłożony do zapoznania się.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się do członków Komisji
z prośbą o przedstawienie uwag i spostrzeżeń wynikających z wizyty na terenie rewitalizowanych
spichlerzy.
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz, Kazimierz Czyż, Tadeusz
Bobrowski.
Następnie, Przewodniczący Komisji zrelacjonował członkom Komisji przebieg spotkania
z Prezydentem Miasta Robertem Biedroniem w sprawie planowanej zmiany „witaczy” ustawionych
na wjeździe do Słupska.
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Na prośbę członków Komisji Edukacji, Z-czyni Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
przedstawiła projekt nowych „witaczy”. Projekt nie został zaaprobowany przez Komisję.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o pozostawienie
na wjeździe do Słupska tzw. „witkaczy” - tj. odnowienie obecnie ustawionych lub wykonanie
nowych z zachowaniem elementów sztuki Witkacego.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o umieszczenie w projekcie budżetu Miasta Słupska
na 2018 rok kwoty 100.000 zł na wykonanie 5 murali o tematyce związanej z Witkacym
na budynkach przy al.3-go Maja w Słupsku.
ad pkt 2. Omówienie projektu Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2018 rok.
(Projekt Programu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Projekt Programu przedstawiła Dyrektorka Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Iwona
Chrapkowska-Wielgomas.
Główna Specjalistka w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska uzupełniła
informację w zakresie zmian w zasadach organizacji konkursów w 2018 r.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek, Daniel Jursza.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Z-czyni Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Dyrektorka Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Iwona Chrapkowska-Wielgomas oraz Główna
Specjalistka w Wydziale Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w nawiązaniu do wniosku Komisji
z 20 czerwca 2017 r. w sprawie wydłużenia od 2018 r. czasu trwania Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej o ostatni czwartek czerwca i dodatkowy czwartek sierpnia, w drodze dyskusji,
w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta
Słupska o zwiększenie o 30.000 zł kwoty środków na organizację cyklicznych wydarzeń
kulturalnych przybliżających mieszkańcom Słupska polską i zagraniczną scenę artystyczną (pkt. 4.3
w priorytetowych zadaniach publicznych projektu Programu) ze wskazaniem zwiększenia środków
na organizację ww. Festiwalu.
Ponadto, Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska
o zwiększenie w karcie oceny merytorycznej oferty – „kryteria strategiczne” - ilości punktów przyznawanych za wspólną realizację zadania lub w partnerstwie z max 2 do max 6 punktów.
ad pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia
w działalności sportowej (druk nr 44/4),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak.
W dyskusji udział wzięli radni: Kazimierz Czyż, Daniel Jursza, Mieczysław Jaroszewicz, Tomasz
Czubak.
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Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 44/5),
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie
(7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
(druk nr 44/8),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie
(7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
(druk nr 44/9),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie
(7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
– opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
(druk nr 44/15),
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
W dyskusji udział wzięli radni: Aldona Żurawska, Daniel Jursza, Jerzy Mazurek, Beata
Chrzanowska.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił: Z-ca Prezydenta Marek Biernacki.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
ad pkt 4. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości odpowiedź Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej Danuty Sroki na zarzuty tzw. „Strażników Kultury”.
(e-mail z 5 października 2017 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)
W celu wyjaśnienia kwestii poruszanych w przesyłanej do członków Komisji
korespondencji e-mailowej, Komisja Edukacji, przez aklamację, upoważniła radną Aldonę
Żurawską oraz radnego Daniela Jurszę do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami
„Strażników Kultury” oraz zobowiązała wskazanych radnych do przekazania informacji z jej
przebiegu na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Ponadto, Przewodniczący Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się
do członków Komisji z prośbą o przygotowanie na kolejne posiedzenie propozycji tematów
do planu pracy na 2018 r.
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Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów za) przyjęła protokół
nr 31/17 z posiedzenia, które odbyło się 19 września 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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