Protokół Nr 38/18
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 20 marca 2018 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji rozpoczęło się o godz. 9.00
„Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara.

w siedzibie Polskiej Filharmonii

1. Sprawy regulaminowe.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Daniel Jursza 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 marca 2018 r. porządku obrad.
(Zawiadomienie z 14 marca 2018 r., znak pisma ORM-III.0012.4.3.2018 stanowi załącznik nr 2
do protokołu.)
Radny Jerzy Mazurek zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
analizy wysokości dotacji dla jednostek kultury w 2018 roku.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za) uwzględniła wniosek
radnego oraz przyjęła do realizacji nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawy regulaminowe.
Funkcjonowanie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek kultury w 2018 roku.
Sprawy bieżące.

Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za)
przyjęła protokół nr 37/18 z posiedzenia, które odbyło się 20 lutego 2018 r.
ad pkt 2. Funkcjonowanie Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara.
(Informacja na ww. temat z 15 marca 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji przekazał głos gospodarzowi tej części posiedzenia –
Dyrektorowi Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara Rubenowi Silvie.
Dyrektor Filharmonii Ruben Silva przedstawił informację na temat funkcjonowania
jednostki, w tym jej najpilniejsze potrzeby, podkreślając jednocześnie, że słupska orkiestra
prezentuje wysoki poziom, pomimo trudnych warunków pracy i niskiej dotacji podmiotowej
otrzymywanej z budżetu Miasta Słupska - najniższej w Polsce.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Wojciech Lewenstam, Tadeusz Bobrowski,
Jerzy Mazurek, Daniel Jursza, Kazimierz Czyż.
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Daniel Jursza, podsumowując dyskusję, podziękował
Dyrektorowi za przekazanie informacji oraz stwierdził, że warto w najbliższym czasie podjąć
dyskusję nad przyszłością słupskich jednostek kultury przy udziale Skarbnika Miasta i Prezydenta
Miasta Słupska.
Następnie ogłosił przerwę do godz. 10.15.
Dalsza część posiedzenia, od godziny 10.33, odbyła się w sali 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Edukacji Daniel Jursza otworzył obrady po przerwie.
Radny Tadeusz Bobrowski wystąpił do Skarbnika Miasta Słupska z wnioskiem o sporządzenie
symulacji (z uwzględnieniem rewitalizacji, parku wodnego, obsługi kredytu, przychodów Miasta
Słupska itp.) pozwalającej na ocenę możliwości utrzymania w przyszłości (np. za 4, 5, 6 lat)
funkcjonujących w mieście instytucji kultury.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, poparła ww. wniosek
przyjmując do wiadomości informację Skarbnika Miasta Słupsk o możliwości sporządzenia
informacji na czerwcowe posiedzenie Komisji (19 czerwca 2018 r.).
ad pkt 3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia edukacji zdrowotnej
młodzieży na lata 2018-2020" (druk nr 50/10),
W imieniu inicjatorów – Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, projekt uchwały przedstawiła
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej.
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski, Aldona Żurawska, Daniel
Jursza, Beata Chrzanowska, Tomasz Czubak.
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 z wnioskiem (6 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się), aby rozszerzyć grupę docelową Programu o ostatnią klasę szkoły
podstawowej.
ad pkt 4. Wysokość dotacji podmiotowych dla jednostek kultury w 2018 roku.
Radny Jerzy Mazurek, w nawiązaniu do odpowiedzi na swoją interpelację z 31 stycznia
2018 r. w sprawie informacji nt. dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2017 i 2018 roku,
przedstawił Komisji Edukacji własne wyliczeniu, w oparciu o które wyraził pogląd, iż nie nastąpiła
realizacja wniosku Komisji z 20 czerwca 2017 r. o zwiększenie w 2018 r. o 3% kwoty dotacji dla
słupskich instytucji kultury. W ocenie radnego żadna z jednostek nie otrzymała dotacji wyższej
o 3%.
(Kopia ww. odpowiedzi z 12 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski, Daniel Jursza, Beata
Chrzanowska.
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Dodatkowych wyjaśnień udzielili: Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek, Dyrektor Wydziału
Kultury Magdalena Mijewska, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, wystąpiła z wnioskiem
do Skarbnika Miasta Słupska o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu (17 kwietnia 2018 r.)
informacji na temat realizacji w tegorocznym budżecie Miasta Słupska wniosku Komisji
z 20 czerwca 2017 r. o zwiększenie o 3% kwoty dotacji dla słupskich instytucji kultury.
ad pkt 5. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości:
- odpowiedź na wniosek Komisji z 20 lutego 2018 r. w zakresie zwiększenia godzin pracy
doradców zawodowych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych zawodowych,
(Pismo z 26 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu.)
- odpowiedź na wniosek Komisji z 20 lutego 2018 r. o przygotowanie mapy z oznaczonym
przebiegiem murów obronnych z uwzględnieniem właściciela terenu.
(Mapa stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka wraz z radnym Danielem
Jurszą przedstawili Komisji projekt „Piramidy szkoleniowej STK „CZARNI” Słupsk” planowany
do realizacji od 2019 r. przy współpracy z Miastem Słupsk, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz
Polskim Związkiem Koszykówki w Warszawie.
(Projekt piramidy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
Komisja przyjęła ww. informację do wiadomości.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu.
Koniec posiedzenia: godz. 12.30.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Z-ca Przewodniczącego
Komisji Edukacji
Daniel Jursza
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