Protokół Nr 34/17
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 21 listopada 2017 r.
Posiedzenie Komisji Edukacji rozpoczęło się o godz. 9.00 w sali 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku
przy Placu Zwycięstwa 3.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Jaroszewicz otworzył obrady, 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 listopada 2017 r. porządku obrad.
(Projekt porządku obrad z 14 listopada 2017 r., nr pisma ORM-III.0012.4.9.2017 stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.)
Jednocześnie ze swojej strony zaproponował, aby po „sprawach regulaminowych” głos
zabrał Prezes Zarządu Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Krzysztof
Kido i przedstawił informację na temat planowanej przez Spółkę budowy bloku mieszkalnego przy
ul.Sobieskiego.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad oraz wyraziła zgodę na przedstawienie ww. informacji.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawy regulaminowe.
Wyniki egzaminów zewnętrznych w sesji egzaminacyjnej 2017 roku.
Promocja Miasta Słupska w 2018 roku.
Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2018.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Sprawy bieżące.

Protokół z posiedzenia, które odbyło się 17 października 2017 r. został wyłożony do zapoznania się.
Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Prezesowi STBS Sp. z o.o. Krzysztofowi Kido.
Prezes Zarządu Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krzysztof Kido przedstawił
Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku wstępną koncepcję inwestycji przewidywanej do realizacji przez Spółkę w latach 2020-2021 - budowę bloku mieszkalnego z częścią usługową, podziemnym parkingiem, terenem zielonym i strefą senioralną.
Prezes Zarządu poinformował, że w związku z powyższym Prezydent Miasta w najbliższym czasie
wystąpi do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000 zł.
W dyskusji udział wzięli radni: Daniel Jursza, Aldona Żurawska, Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił: Prezes Zarządu Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krzysztof Kido.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła ww. informację do wiadomości.
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ad pkt 2. Wyniki egzaminów zewnętrznych w sesji egzaminacyjnej 2017 roku.
(Informacja z 7 listopada 2017 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Wyniki egzaminów zewnętrznych w sesji egzaminacyjnej 2017 roku przedstawiła Z-ca Dyrektora
Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Aldona Żurawska,
Mieczysław Jaroszewicz, Jerzy Mazurek, Wojciech Lewenstam, Daniel Jursza.
Komisja Edukacji przyjęła ww. informację do wiadomości.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (9 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o uwzględnienie
w planie pracy na 2018 rok kontroli przebiegu remontów w miejskich jednostkach oświatowych
ze wskazaniem Przedszkola Miejskiego nr 7 w Słupsku oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Słupsku obejmującej swoim zakresem etap planowania remontu, przetarg,
realizację i terminowość realizacji zadania.
ad pkt 3. Promocja Miasta Słupska w 2018 roku.
(Informacja pisemna z 13 listopada 2017 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)
Informację na temat promocji Miasta Słupska w 2018 roku przedstawiły:
- w zakresie sportu – Agnieszka Klimczak Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- w zakresie kultury – Magdalena Mijewska Dyrektor Wydziału Kultury.
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz, Kazimierz Czyż, Beata
Chrzanowska, Daniel Jursza.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła ww. informację do wiadomości.
Ponadto, Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z przedstawionym
przez Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku Agnieszkę Klimczak projektem
„witacza”, w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, większością głosów (8 głosów za, 0 głosów
przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaakceptowała propozycję umieszczenia na „witaczu”
autoportretu Witkacego (przy zgodzie właściciela praw autorskich).
Jednocześnie Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem
o umieszczenie na „witaczu” herbu miasta zamiast logo oraz informacji o znajdującej się
w Słupsku największej kolekcji dzieł Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego.
4. Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Edukacji Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się do członków Komisji o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy na 2018 rok.
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów za) przyjęła nw. plan pracy na 2018 r.:
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STYCZEŃ
Przyszłość boiska przy ul.Zielonej w Słupsku – wizyta na terenie obiektu.
LUTY
Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019.
MARZEC
Funkcjonowanie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” - wizyta w jednostce.
KWIECIEŃ
Słupski System Edukacji Kulturalnej.
MAJ
1. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież.
2. Informacja nt. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej.
CZERWIEC
Funkcjonowanie Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku – wizyta w jednostce.
WRZESIEŃ
Wizyta w „Spichlerzu Białym” - nowym obiekcie wystawienniczym Muzeum Pomorza Środkowego.
ad pkt 5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym
2016-2017”,
(Dyskusja w ww. sprawie odbyła się w pkt 2.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. informację.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (druk nr 45/4),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Iwona
Chrapkowska-Wielgomas.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały z uwzględnieniem ustnej autopoprawki
w zakresie ilości punktów przyznawanych za wspólną realizację zadania lub w partnerstwie z max
4 do 6 punktów.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015 (druk nr 45/8),
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej Ewa Matys.
W dyskusji udział wzięli radni: Daniel Jursza, Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz, Beata
Chrzanowska, Tadeusz Bobrowski.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił: główny specjalista w Wydziale Polityki Przestrzennej Edward
Iwański.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (9 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o umieszczanie w projektach budżetów Miasta Słupska
na kolejne lata (200.000 zł w 2018 r.) środków przeznaczonych na renowację i zabezpieczenie
przed dalszą dewastacją murów obronnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (druk nr 45/12),
Projekt uchwały przedstawiła Za-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Aldona Żurawska, Tadeusz Bobrowski,
Wojciech Lewenstam, Kazimierz Czyż.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Bogna Winiarczyk Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, wyniku głosowania,
jednogłośnie (9 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
ad pkt 6. Sprawy bieżące.
- rozpatrzenie pisma niepedagogicznych pracowników słupskich przedszkoli z 5 października 2017
r. w sprawie zwiększenia wynagrodzeń,
(Pismo znajduje się przy ORM-I.0004.86.2017.)
W dyskusji udział wzięli radni: Daniel Jursza, Wojciech Lewenstam, Tadeusz Bobrowski,
Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z odpowiedzią Prezydenta
Miasta Słupska z 3 listopada br. przyjęła ww. pismo do wiadomości.
Radny Tadeusz Bobrowski zwrócił się wnioskiem do Z-cy Dyrektora Wydziału Edukacji Bogny
Winiarczyk o przekazanie informacji na temat wysokości wynagrodzeń niepedagogicznych
pracowników słupskich przedszkoli z wyszczególnieniem w wynagrodzeniu kwoty tzw. stażowego.
- rozpatrzenie pism:
- rodziców uczniów klasy IIIg SP nr 5 z 17 października 2017 r. w sprawie ewentualnego
przeniesienia niektórych klas trzecich do SP nr 11,
- rodziców uczniów klasy IIId SP nr 5 z 9 listopada 2017 r. w sprawie ewentualnego przenoszenia
klas lub dzieci z SP nr 5 do SP nr 11, zmiany uchwały nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej
w Słupsku z 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego oraz wsparcia przez Radę Miejską działań mających na celu
rozbudowę SP nr 5,
(Ww. pisma zostały dołączone do sprawy ORM-III.0004.94.2017.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości informację Z-cy
Dyrektora Wydziału Edukacji Bogny Winiarczyk, iż rozmowy przeprowadzone dotychczas przez
Z-cę Prezydenta Miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką z rodzicami uczniów klas III i VI z SP
nr 5 wynikały ze zwiększenia liczby oddziałów w tej szkole i miały na celu uzyskanie ewentualnej
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zgody rodziców na kontynuowanie przez ich dzieci nauki od roku szkolnego 2018/2019 w SP nr 11.
Spotkania miały charakter intencyjny.
Ponadto, Komisja przyjęła do wiadomości informację o kontynuowaniu rozmów
z rodzicami uczniów na temat oferty edukacyjnej SP nr 11 w styczniu 2018 r.
- rozpatrzenie pisma Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Różańca Świętego
z 20 października 2017 r. w sprawie realizowanego projektu pn.”Restauracja Kościoła Mariackiego
i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego szlaku
Jakubowego”,
(Ww. pismo zostało dołączone do sprawy ORM-II.0004.38.2017.)
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Aldona Żurawska, Tadeusz Bobrowski, Mieczysław
Jaroszewicz, Beata Chrzanowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła z wnioskiem
do Prezydenta Miasta Słupska o zwiększenie w 2018 roku dotacji dla ww. Parafii o kwotę 300.000
zł.
- rozpatrzenie petycji Ryszarda Bogusza skierowanej do Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie
wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiocie podjęcia uchwały intencyjnej zmierzającej
do sprowadzenia z Ploermel we Francji do Słupska pomnika Jana Pawła II - Honorowego
Obywatela Miasta Słupska,
(Ww. petycja została dołączona do sprawy ORM-II.152.4.2017.)
W dyskusji udział wzięli radni: Aldona Żurawska, Beata Chrzanowska, Wojciech Lewenstam,
Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji uznała, iż
sprowadzenia z Francji do Polski pomnika Jana Pawła II leży w gestii Rządu Polskiego.

sprawa

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(8 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zdecydowała, że wystąpi z inicjatywą
uchwałodawczą w sprawie wyrażenia woli ewentualnego usytuowania ww. pomnika na terenie
należącym do Miasta Słupska oraz upoważniła radnego Tadeusza Bobrowskiego do opracowania
projektu dokumentu w powyższej sprawie.
- rozpatrzenie apelu kibiców i sympatyków Klubu Czarni Słupsk do Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 20 listopada 2017 r. o jednorazowe wsparcie swoim autorytetem oraz jednorazowe wsparcie
finansowe Klubu w związku z jego trudną sytuacją,
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Daniel Jursza, Aldona Żurawska, Wojciech
Lewenstam, Mieczysław Jaroszewicz, Tomasz Czubak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku biorąc pod uwagę wsparcie finansowe jakiego
udziela Miasto Słupsk na rzecz „Słupskiego Towarzystwa Koszykówki” Sportowej Spółka Akcyjna
oraz posiadanie przez spółki miejskie akcji w wymienionej Spółce, w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania, większością głosów (6 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o przekazanie Komisji:
- pełnego rozliczenia finansowego „Słupskiego Towarzystwa Koszykówki” Sportowej Spółka
Akcyjna za lata 2015-2017 (2017 r. - wg stanu na dzień 30 września) wraz z kopią bilansu
i rachunkiem wyniku,
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- opinii Zarządu Spółki co do apelu kibiców.
- rozpatrzenie pisma Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej z 14 listopada
2017 r., nr E-IV.2123.20.2017 w sprawie wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, którzy
będą uczestniczyć w pracach Zespołu ds. uzgodnień i wypracowania nowego regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Miasto Słupsk,
(Pismo z 14 listopada 2017 r., nr E-IV.2123.20.2017 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(7 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) wskazała radnych Mieczysława
Jaroszewicza oraz Daniela Jurszę do uczestniczenia w pracach ww. Zespołu.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w sprawie mozaiki na budynku przy al.3-go Maja 22 w Słupsku.
(Pismo z 23 października, nr ZND-I.5135.889.2017.KM stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.)
W nawiązaniu do ustaleń Komisji z 17 października 2017 r. radni Daniel Jursza i Aldona
Żurawska poinformowali Komisję o przeprowadzonych rozmowach z pracownikami Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Z-czynią Prezydenta Miasta Krystyną Danilecką-Wojewódzką, która
zobowiązała się do wyjaśnienia problemów przedstawionych przez ww. radnych w ciągu
najbliższych 2 tygodni.
Komisja ustaliła, że powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie ( 8 głosów
za) przyjęła protokół nr 33/17 z posiedzenia, które odbyło się 17 października 2017 r.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
Mieczysław Jaroszewicz
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