Protokół Nr 40/18
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 22 maja 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
15 maja 2018 r. porządku obrad.
(Zawiadomienie z 15 maja 2018 r., znak pisma ORM-III.0012.4.5.2018 stanowi załącznik nr 2
do protokołu.)
Ze swej strony zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących
przedstawienia informacji: nt. perspektywy funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 11
przez najbliższe 3 lata oraz przyszłości pływalni.
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. Informacja W-ce Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku nt. perspektywy
funkcjonowania szkoły przez najbliższe 3 lata.
3. Informacja nt. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki Polskiej
w 2018 r.
4. Przyszłość słupskiej pływalni – informacja Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
5. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież.
6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7. Sprawy bieżące.
ad pkt 2. Informacja W-ce Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku nt. perspektywy
funkcjonowania szkoły przez najbliższe 3 lata.
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Słupsku Maciej Macko przedstawił Komisji
informację na temat perspektywy szkoły w najbliższych 3 latach, w tym przewidywanej ilości
uczniów oraz ilości etatów nauczycieli, a także prowadzonych przez jednostkę inwestycji. Ponadto
poinformował, że szczególnie niepokojąco wypada 7 letnia perspektywa szkoły z uwagi na to,
że obwód nie zapewni odpowiedniej ilości uczniów. W związku z tym zaproponował przyjęcie
rozwiązań zgodnych z prawem takich jak wskazanie przez organ prowadzący klas realizujących
obowiązek szkolny w SP nr 11 w przyszłym roku szkolnym, a także zmianę obwodów.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek, Tomasz Czubak, a także
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak, która poinformowała o planowanym na wrzesień
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opracowaniu przez Wydział Edukacji projektu uchwały w sprawie zmiany obwodów m.in. SP 11
(włączenie do niego ul.Westerplatte).
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła przez aklamację informację W-ce
Dyrektora SP nr 11 oraz Dyrektora Wydziału Edukacji do wiadomości.
ad pkt 3. Informacja nt. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz Festiwalu Pianistyki
Polskiej w 2018 r.
(Program obu Festiwali stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Informację nt. 36 Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 2018 oraz 52. Festiwalu
Pianistyki Polskiej Słupsk 2018 przedstawił Stanisław Turczyk reprezentujący Słupskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
W dyskusji udział wzięli radni: Mieczysław Jaroszewicz, Jerzy Mazurek, Wojciech Lewenstam.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku dyskusji zaproponowała
ufundowanie przez Prezydenta Miasta Słupska nagrody dla młodego artysty, który najlepiej wykona
utwór I.J.Paderewskiego, w związku z tym, przez aklamację, zwróciła się z wnioskiem
do Dyrektorki Wydziału Kultury Magdaleny Mijewskiej o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu
Komisji (19 czerwca) stanowiska Prezydenta w sprawie możliwości finansowych Miasta w tym
zakresie.
Ad 4. Przyszłość słupskiej pływalni – informacja Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
(Prezentacja w formie papierowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)
Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka Klimczak przedstawiła Komisji
charakterystykę obiektu, jego potrzeby remontowe oraz plan jednostki w zakresie nadania pływalni
nowego wizerunku wewnątrz i wokół budynku.
W dyskusji udział wzięli radni: Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek, Kazimierz Czyż, Tomasz
Czubak, Wojciech Lewenstam.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Agnieszka
Klimczak.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła ww. informację
do wiadomości.
Ad pkt 5. Miejskie parki i place zabaw przygotowane do korzystania przez dzieci i młodzież.
(Informacja w ww. zakresie z 10 maja 2018 r. oraz z 14 maja 2018 r., znak: ZIM.ZL.II7021
-1/33/2018 stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.)
Informację na ww. temat przedstawili kolejno:
- Andrzej Nazarko reprezentujący Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
w Słupsku – w zakresie obiektów będących w zarządzie Spółki,
- Sanna Sadlak Dyrektorka Wydziału Edukacji w zakresie obiektów zarządzanych przez placówki
oświatowe.
Głos w sprawie zabrała radna Aldona Żurawska.
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Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku, przez aklamację, przyjęła ww. informacje oraz
pisemną informację Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej do wiadomości.
Ad pkt 6. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
- opinia dot. projektu uchwały w w sprawie wzniesienia pomnika nawiązującego do idei Drogi
Pokoju Otto Freundlicha (druk nr 52/7),
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektorka Wydziału Edukacji Magdalena Mijewska.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Jerzy Mazurek, Kazimierz
Czyż, Mieczysław Jaroszewicz.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, w drodze dyskusji,
większością głosów (7 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały z wnioskiem o uzupełnienie w paragrafie 1. nazwy ulicy przy
której planowane jest wzniesienie pomnika.
- opinia dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku 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 52/15),
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
- opinia dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu współpracy Miasta
Słupska z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok,
W dyskusji udział wzięli radni: Jerzy Mazurek, Tadeusz Bobrowski.
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 ww. sprawozdanie.
ad pkt 7. Sprawy bieżące.
- przedstawienie wniosków Zespołu ds. przeprowadzenia rozmów ze Skarbnikiem Miasta mających
na celu wyjaśnienie sposobu wyliczenia dotacji dla jednostek kultury na 2018 r.,
Jako pierwszy głos zabrał radny Jerzy Mazurek, który przedstawił Komisji własne
wyliczenia dot. kwot dotacji dla jednostek kultury w 2018 r. zawarte w piśmie z 7 maja 2018 r.
skierowanym do członków Komisji, które wg radnego świadczą o niezrealizowaniu przez
Prezydenta Miasta wniosku Komisji z 2017 r. (o zwiększenie w 2018 r. dotacji dla jednostek kultury
o 3%).
Zdaniem radnego kwoty dotacji dla jednostek należało wyliczyć zwiększając o 3% kwotę dotacji
z 2017 r. (bez uwzględniania zwiększeń dotacji w trakcie roku).

3

W związku z powyższym, radny zgłosił wniosek o wyrównanie wszystkim jednostkom
kultury kwoty dotacji w bieżącym roku do poziomu wzrostu w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
czyli do 4,5% w stosunku do 2017 r.
(Pismo radnego z 7 maja 2018 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego wniosku.)
W dalszej kolejności głos zabrała radna Beata Chrzanowska, która wyraziła poparcie dla
rozwiązania systemowego przyjętego przez Skarbnika Miasta.
Następnie głos zabrał Skarbnik Miasta Artur Michałuszek, który podtrzymał swoje
stanowisko przedstawione na posiedzeniu Komisji w dniu 17 kwietnia, podczas którego przedstawił
wyliczenia świadczące o zrealizowaniu wniosku Komisji.
Jednocześnie przypomniał, że za podstawę do wyliczenia kwoty dotacji na 2018 r. tj. przyjął kwotę
dotacji przyznaną jednostkom kultury na dzień 1 stycznia 2017 r. (bez uwzględniania zwiększeń
dotacji w trakcie roku) pomniejszoną o wydatki o charakterze jednorazowym – tzw. kwota bazowa.
Wyliczenie kwoty dotacji na 2018 r. polegało na zwiększeniu kwoty bazowej o 3% i dodaniu
do niej wydatków o charakterze jednorazowym.
W dyskusji udział wzięli radni: Mieczysław Jaroszewicz, Tadeusz Bobrowski, a także Dyrektorka
Wydziału Kultury Magdalena Mijewska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania,
większością głosów (2 głosy za, 4 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się) nie przyjęła wniosku
radnego Jerzego Mazurka.
- wyrażenie opinii nt. wniosku o zmianę w budżecie Miasta Słupska na 2018 r. dot. zwiększenia
o 100.000 zł dotacji podmiotowej dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku
im. Wojciecha Kilara na działalność statutową (projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Miasta Słupska na 2018 r. nie został przedłożony Komisji),
Informację nt. ww. wniosku wraz z uzasadnieniem przedstawiła Dyrektorka Wydziału Kultury
Magdalena Mijewska.
W dyskusji udział wzięli radni: Tadeusz Bobrowski, Daniel Jursza, Aldona Żurawska.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
(3 głosy za, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się) nie wyraziła opinii nt. wniosku.
Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie (9 głosów za)
przyjęła protokół nr 39/18 z posiedzenia, które odbyło się 17 kwietnia 2018 r.
Na tym porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Komisji podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu.
Koniec posiedzenia: godz. 11.40.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodniczący
Komisji Edukacji
Mieczysław Jaroszewicz
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