Protokół Nr 36/18
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 23 stycznia 2018 r.
Posiedzenie Komisji Edukacji rozpoczęło się o godz. 9.00 od wizytacji na stadionie piłkarskim przy
ul.Zielonej 9 w Słupsku. Prezes KS „Gryf” Jarosław Stępnik oprowadził Komisję Edukacji po
obiekcie.
Następnie Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę do godziny 9.30 umożliwiającą przejście
Komisji do ratusza.
Dalsza część posiedzenia była kontynuowana 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
16 stycznia 2018 r. porządku obrad.
(Zawiadomienie z 16 stycznia 2018 r., znak pisma ORM-III.0012.4.1.2018 stanowi załącznik nr 2
do protokołu.)
Wniosków nie zgłoszono.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów za) przyjęła do realizacji
nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Sprawy regulaminowe.
Przyszłość boiska przy ul.Zielonej w Słupsku.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Sprawy bieżące.

ad pkt 2. Przyszłość boiska przy ul.Zielonej w Słupsku.
(Informacja Prezydenta Miasta Słupska w ww. zakresie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.)
Na wniosek Komisji Prezes Jarosław Stępnik przedstawił informację na temat działalności Klubu
Sportowego „Gryf” oraz potrzeb remontowych zarządzanego przez Klub obiektu.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Wojciech Lewenstam, Tadeusz Bobrowski,
Jerzy Mazurek, Kazimierz Czyż, Mieczysław Jaroszewicz, Tomasz Czubak, Daniel Jursza, Aldona
Żurawska.
Dodatkowych wyjaśnień radnym udzielili: Prezes Klubu Jarosław Stępnik, Z-ca Prezydenta Miasta
Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Agnieszka Klimczak.
W wyniku dyskusji na ww. temat Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez
aklamację, zwróciła się z wnioskiem do Z-cy Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej1

Wojewódzkiej o przedstawienie na kwietniowym posiedzeniu Komisji
propozycji zasad
funkcjonowania boiska przy ul.Zielonej 9 w sytuacji przejęcia obiektu do zasobów Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
ad pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała Komisję
o przygotowywanym na sesję styczniową projekcie uchwały w sprawie kierunków działań
Prezydenta Miasta Słupska dotyczących przystąpienia do prac związanych z opracowaniem
merytorycznym i organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy
z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2018 r.
Komisja Edukacji przyjęła informację do wiadomości.
- opinia 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 (druk nr 48/2),
(Opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty do projektów uchwał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.)
Projekt uchwały przedstawiła Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk
nr 48/1),
Projekt uchwały przedstawiła Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/557/17 z dnia 27 września 2017
r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi
nr 10 im. Polonii w Słupsku (druk nr 48/3),
Projekt uchwały przedstawiła Anna Sadlak Dyrektor Wydziału Edukacji.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
ad pkt 4. Sprawy bieżące.
- rozpatrzenie pisma z 16 stycznia 2018 r. Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy
Słupskim Ośrodku Kultury,
(Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz,
Kazimierz Czyż, Daniel Jursza.
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Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danielecka-Wojewódzka poinformowała Komisję
o przeprowadzonej w dniu 19 stycznia br. rozmowie z pracownikami oraz związkami zawodowymi
łączonych jednostek kultury, podczas której uczestnicy zostali zapewnieni, iż nie stracą uprawnień
wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego. Będą one obowiązywać również po
1 lutego 2018 r.
Ponadto nadmieniła, że wszyscy pracownicy otrzymają pisemne zawiadomienie o zmianie
pracodawcy. Podkreśliła, że warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników nie ulegną
zmianie.
Komisja, w drodze dyskusji, przez aklamację, przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Z-cy
Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej.
- rozpatrzenie pisma Prezydenta Miasta Słupska z 16 stycznia 2018 r., znak: Ku-IV.4041.1.2018
w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Zespołu Koordynującego
działania w zakresie realizacji uchwały Nr XLVI/630/17,
(Pismo dołączono do sprawy ORM-II.0004.7.2018.)
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) wskazała radną Aldonę Żurawską do prac w ww. Zespole.
W odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia przez Prezydenta Miasta Słupska stanowiska na temat wyników
przeprowadzonej przez Zespół ankiety dot. atmosfery i relacji międzyludzkich w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Słupsku, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
poinformowała Komisję, iż Prezydent Miasta zamierza zlecić zbadanie kryzysowej sytuacji w tej
jednostce przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który dokona jej oceny zgodnie
z przyjętymi standardami.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek, Wojciech Lewenstam, Aldona
Żurawska, Mieczysław Jaroszewicz, Daniel Jursza.
Komisja Edukacji przyjęła do wiadomości informację Z-cy Prezydenta.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów (7 głosów
za) przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się 19 grudnia 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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