Protokół Nr 37/18
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 lutego 2018 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji rozpoczęło się o godz. 9.00
w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3.

w sali 110 Urzędu Miejskiego

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
13 lutego 2018 r. porządku obrad.
(Zawiadomienie z 13 stycznia 2018 r., znak pisma ORM-III.0012.4.2.2018 stanowi załącznik nr 2
do protokołu.)
Radna Beata Chrzanowska zaproponowała podjęcie dyskusji w sprawie inicjatywy uchwałodawczej
Komisji w sprawie: wyrażenia woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2018-2020
środków finansowych na promocję miasta poprzez finansowe zabezpieczenie dla sportowców
przygotowujących się do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 i ich trenerów.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) uwzględniła wniosek
radnej umieszczając rozpatrzenie ww. sprawy w punkcie „Omówienie i zaopiniowanie materiałów
sesyjnych” oraz przyjęła do realizacji nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Sprawy regulaminowe.
Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za)
przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się 23 stycznia 2018 r.
ad pkt 2. Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019.
(Informacja Prezydenta Miasta Słupska z 13 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.)
Wytyczne do organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/2019 przedstawiła Anna Sadlak
Dyrektorka Wydziału Edukacji.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Wojciech Lewenstam, Tadeusz Bobrowski,
Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz, Tomasz Czubak, Daniel Jursza, Aldona Żurawska.
Dodatkowych wyjaśnień radnym udzielili: Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna DanileckaWojewódzka oraz Dyrektorka Wydziału Edukacji Anna Sadlak.
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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
do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem o dwukrotne zwiększenie:
- wskaźnika dla szkoły podstawowej,
- ilości etatu dla szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej
w algorytmie służącym do wyliczenia liczby godzin wspomagania dydaktyki dla doradcy
zawodowego (dot. tabeli na str. 3 materiałów),
oraz skorzystanie z potencjału kadrowego Młodzieżowego Biura Pracy przy zatrudnianiu osób
na stanowiskach doradców zawodowych.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, uwzględniając ww. wniosek, w wyniku
głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. wytyczne.
ad pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez
szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby
fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk (druk nr 49/3),
Projekt uchwały przedstawiła Anna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji.
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski, Aldona Żurawska.
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 utworzenia Przedszkola Miejskiego przy ulicy Edwarda
Łady-Cybulskiego w Słupsku (druk nr 49/4),
Projekt uchwały przedstawiła Anna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały z ustną autopoprawką.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka poinformowała Komisję,
iż cena najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na realizację budowy przedszkola
przewyższa o 1,5 mln zł kwotę, którą Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji
oraz o tym, iż Prezydent Miasta Słupska rekomenduje wybór droższej oferty.
Z-ca Prezydenta zwróciła się do Komisji o opinię w tym zakresie.
Na wniosek radnego Tadeusz Bobrowskiego i Jerzego Mazurka, Z-ca Prezydenta Miasta
przedstawiła Komisji informację na temat planowanego kosztu budowy wynikającego z kosztorysu
inwestorskiego.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupku, przez aklamację, zarekomendowała ogłoszenie
kolejnego przetargu.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku
(druk nr 49/5),
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. sprawozdanie.
- inicjatywa uchwałodawcza Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyrażenia
woli zabezpieczenia w budżetach Miasta Słupska na lata 2018-2020 środków finansowych
na promocję miasta poprzez finansowe zabezpieczenie dla sportowców przygotowujących się
do udziału w Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 i ich trenerów,
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)
Projekt uchwały przedstawiła radna Beata Chrzanowska.
W dyskusji udział wzięli radni: Tomasz Czubak, Daniel Jursza, Wojciech Lewenstam, Jerzy
Mazurek, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Aldona Żurawska, Wojciech Lewenstam oraz
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) zdecydowała o przekazaniu Prezydentowi Miasta Słupska projektu
uchwały - inicjatywy uchwałodawczej Komisji w sprawie „wyrażenia woli zabezpieczenia
w budżetach Miasta Słupska na lata 2018-2020 środków finansowych na promocję miasta poprzez
finansowe zabezpieczenie dla sportowców przygotowujących się do udziału w Igrzyskach
Olimpijskich Tokio 2020 i ich trenerów” (projekt w załączeniu) z jednoczesnym wnioskiem
o wsparcie merytoryczne, organizacyjne, a przede wszystkim finansowe tego projektu.
Ponadto, Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie
(8 głosów za) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Słupska o przywrócenie w strukturze
organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Słupsku wydziału, bądź utworzenie komórki organizacyjnej
ds. sportu i turystyki.
- opinia nt. podsumowania realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2017 rok,
Podsumowanie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2017 rok przedstawiła Monika
Węgrzyn – pracownik na stanowisku ds. projektów partycypacyjnych w Wydziale Dialogu
i Komunikacji Społecznej.
W dyskusji udział wzięli radni: Wojciech Lewenstam, Tadeusz Bobrowski, Aldona Żurawska,
Mieczysław Jaroszewicz, Daniel Jursza, Tomasz Czubak, Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. podsumowanie.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 49/14),
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- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 49/15),
Projekty uchwał przedstawiła Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej Ewa Matys.
W dyskusji udział wzięli radni: Daniel Jursza, Jerzy Mazurek, Mieczysław Jaroszewicz.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliły: Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej Ewa Matys, Z-ca
Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 49/15).
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 49/14).
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka zadeklarowała
przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji mapki z oznaczonym przebiegiem murów obronnych
z uwzględnieniem właściciela terenu.
ad pkt 4. Sprawy bieżące.
- opinia dot. inicjatywy nadania nazwy parkowi przy ul.Wazów w Słupsku imienia Ireny
Sendlerowej,
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (8 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. inicjatywę.
- przyjęcie do wiadomości pisma Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Słupskim
Ośrodku Kultury z 31 stycznia 2017 r. w sprawie prośby o podpisanie ponadzakładowego układu
zbiorowego w związku z połączeniem jednostek kultury.
(Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.)
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu.
Koniec posiedzenia: godz. 11.19.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
Mieczysław Jaroszewicz
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