Protokół Nr 39/18
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 17 kwietnia 2018 r.

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
10 kwietnia 2018 r. porządku obrad.
(Zawiadomienie z 10 kwietnia 2018 r., znak pisma ORM-III.0012.4.4.2018 stanowi załącznik nr 2
do protokołu.)
Ze swej strony zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
przedstawienia informacji dotyczącej uzasadnienia utworzenia Zespołu Szkół Sportowych
w Słupsku przy ul.Marii Zaborowskiej 2.
Komisja Edukacji, w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów za) uwzględniła wniosek
Przewodniczącego Komisji oraz przyjęła do realizacji nw. porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Słupski System Edukacji Kulturalnej.
3. Przedstawienie propozycji zasad funkcjonowania boiska przy ul.Zielonej 9 w sytuacji
przejęcia obiektu przez Słupski Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. Informacja dotycząca uzasadnienia utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku przy
ul.Marii Zaborowskiej 2.
5. Informacja Skarbnika Miasta na temat realizacji w tegorocznym budżecie Miasta Słupska
wniosku Komisji o zwiększenie o 3% w 2018 r. kwoty dotacji podmiotowych dla słupskich
instytucji kultury.
6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (8 głosów za)
przyjęła protokół nr 38/18 z posiedzenia, które odbyło się 20 marca 2018 r.
ad pkt 2. Słupski System Edukacji Kulturalnej.
(Informacja na ww. temat z 10 kwietnia 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Prezentację na ww. temat rozpoczęła Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna DanileckaWojewódzka od omówienia istotnych elementów edukacji kulturalnej.
Cele Słupskiego Pilotażowego Programu Edukacji Kulturalnej oraz podmioty uczestniczące
w Programie przedstawiła Dyrektorka Wydziału Kultury UM w Słupsku Magdalena Mijewska.
Natomiast Magdalena Tramer z PTL Tęcza przedstawiła działania edukacyjne w Teatrze w roku
szkolnym 2017/2018 prowadzone w ramach realizowanego projektu Pracowni Edukacji Teatralnej
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

1

W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek, Daniel
Jursza, Mieczysław Jaroszewicz, Aldona Żurawska.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła: Dyrektorka Wydziału Kultury UM w Słupsku Magdalena
Mijewska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła do wiadomości
informację o rozpoczęciu przez Prezydenta Miasta Słupska prac nad Słupskim Pilotażowym
Programem Edukacji Kulturalnej.
ad pkt 3. Przedstawienie propozycji zasad funkcjonowania boiska przy ul.Zielonej 9 w sytuacji
przejęcia obiektu przez Słupski Ośrodka Sportu i Rekreacji.
(Prezentacja na ww. temat stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak przedstawiła Komisji
charakterystykę obiektu, jego historię, stan techniczny, strukturę i obecne wykorzystanie obiektu
przez kluby sportowe, a także szacowane koszty utrzymania obiektu oraz planowane dochody
z jego wynajmu w przypadku przejęcia obiektu przez SOSiR.
W dyskusji udział wzięli radni: Kazimierz Czyż, Tadeusz Bobrowski, Jerzy Mazurek, Tomasz
Czubak, Daniel Jursza oraz Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Następnie, w imieniu dzieci i młodzieży, zawodników i trenerów, rodziców, kibiców
i sympatyków, pracowników i działaczy oświadczenie o pozostawienie Klubowi obiektów przy
ul.Zielonej 9 wygłosił przybyły na posiedzenie Prezes Zarządu KS Gryf Słupsk Jarosław Stępnik.
(Oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Materiał przekazany Komisji przez
Gryf Słupsk S.A. pt. „Akademia Piłkarska Energa Gryf Słupsk S.A.” stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.)
Do oświadczenia Prezesa Klubu odnieśli się radni: Beata Chrzanowska, Tadeusz Bobrowski,
Tomasz Czubak, Jerzy Mazurek, Aldona Żurawska, Daniel Jursza, a także Z-ca Prezydenta Miasta
Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz Dyrektor SOSiR Agnieszka Klimczak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (8 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie przystąpienie do dalszych prac nad przejęciem ww. boiska przez SOSiR.
Ad pkt 4. Informacja dotycząca uzasadnienia utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku
przy ul.Marii Zaborowskiej 2.
(Informacja na ww. temat z 13 kwietnia 2018 r., znak: E-V.4424.2.77.2018 stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.)
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego Jolanta Banaszkiewicz przedstawiła prezentację
na temat historii szkoły przy ul.Zaborowskiej 2, bazy sportowej, najważniejszych sukcesów
sportowych uczniów oraz uzasadniła powody utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku.
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak uzupełniła ww. prezentację o przewidywane koszty
utworzenia ww. szkoły.
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Beata Chrzanowska, Daniel Jursza, Tomasz Czubak,
Kazimierz Czyż, Tadeusz Bobrowski.
2

Dodatkowych informacji w sprawie naboru uczniów do nowej szkoły udzieliła Dyrektor Wydziału
Edukacji Anna Sadlak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
jednogłośnie (9 głosów za) zaopiniowała pozytywnie projekt utworzenia Zespołu Szkół
Sportowych w Słupsku.
Ad pkt 5. Informacja Skarbnika Miasta na temat realizacji w tegorocznym budżecie Miasta Słupska
wniosku Komisji o zwiększenie o 3% w 2018 r. kwoty dotacji podmiotowych dla słupskich
instytucji kultury.
Zgodnie z wnioskiem Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 marca br.,
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek, przedstawił Komisji sposób wyliczenia kwoty dotacji dla
jednostek kultury Miasta Słupska na 2018 r. informując jednocześnie, że zgodnie z ubiegłorocznym
wnioskiem Komisji nastąpił wzrost kwoty dotacji o 3%.
(Wersja papierowa prezentacji na ww. temat stanowi załącznik nr 9. Kopia pisma RIO w Gdańsku
z 20 stycznia 2016 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.)
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski, Daniel Jursza, Beata
Chrzanowska.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił: Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (7 głosów za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) powołała zespół
w składzie: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski do przeprowadzenia rozmów
ze Skarbnikiem Miasta w celu zapoznania się z metodą wyliczenia kwoty dotacji.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych
(druk nr 51/1),
Kierownik Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Wydziale – Centrum Obsługi Mieszkańców Ewa
Trofimowicz przedstawiła projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Daniel Jursza,
Mieczysław Jaroszewicz, Jerzy Mazurek.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały z wnioskiem o ustne uzupełnienie uzasadnienia o informację
nt. instytucji, z którymi projekt był konsultowany.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
nr 51/6),

(druk

Dyrektor Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego Sebastian
Makutynowicz przedstawił projekt uchwały.
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Z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia zwróciła się radna Beata Chrzanowska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt
uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
nr 51/7),

(druk

Dyrektor Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego Sebastian
Makutynowicz przedstawił projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, większością głosów
(6 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się) 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 51/9),
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa
Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (druk nr 51/10),
Sekretarz Miasta Słupska Iwona Wójcik przedstawiła projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (6 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
ad pkt 7. Sprawy bieżące.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości:
- pismo rodziców uczniów klasy 6e Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10
w sprawie rozwiązania klasy sportowej, kierowane do Dyrektora Szkoły,
(Pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.)
- odpowiedź Dyrektora Szkoły z 9 kwietnia 2018 r., znak: SPzOI10-IX.051.1.2018 na ww. pismo,
(Pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.)
- informację Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej nt. przygotowywanego
na sesję majową projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi
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Pokoju Otto Freundlicha i upamiętniającego pochodzenie ze Słupska tego artysty w sto czterdziestą
rocznicę jego urodzin - autorem pomnika jest Rudolf Kaltenbach,
- informację Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej nt. prowadzonych prac
nad regulaminem wynagradzania nauczycieli.
Na wniosek Komisji,
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
przedstawiła informację na temat przygotowywanych imprez związanych z rokiem obchodów
w Mieście Słupsku 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Radny Wojciech Lewentam w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaproponował,
aby w ramach obchodów w Słupsku rocznicy 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
wykonać pamiątkowy mural oraz przypomnieć o działalności Jana Paderewskiego w Stanach
Zjednoczonych na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zasługach w tym zakresie
prezydenta Thomasa Woodrow Wilsona – przy współpracy z żołnierzami amerykańskimi
stacjonującymi w Redzikowie.
Radny Mieczysław Jaroszewicz zwrócił się z wnioskiem do Z-cy Prezydenta Miasta Krystyny
Danilckiej-Wojewódzkiej o zdjęcie z budynku przy Jaracza (dawna siedziba UNIQI) siatki rozpiętej
na ścianie szczytowej budynku.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu.
Koniec posiedzenia: godz. 13.50.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
Mieczysław Jaroszewicz
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