Protokół nr 24/2020
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego
w dniach 9 i 20 października 2020 roku.
Członkowie Komisji odbyli wizytację nowo powstałych pawilonów penitencjarnych
wraz z zapleczem gospodarczo-administracyjnym Zakładu Karnego, aleja Żołnierza 42
w Stargardzie, w godzinach od 11.00 do 12.45.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak otworzył 24 posiedzenie i powitał osoby
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 4 członków Komisji obecni są wszyscy, a więc
jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Dyrektora Zakładu Karnego
w Stargardzie, Prezydenta Miasta oraz aa stanowią kolejno załącznik nr 2, 3 i 4 do protokołu.
Wizytacja nowo powstałych pawilonów penitencjarnych wraz z zapleczem gospodarczoadministracyjnym Zakładu Karnego w Stargardzie miała na celu zapoznanie się z nowymi
kierunkami kształcenia zawodowego osadzonych. Powstanie pracowni gastronomicznej
i cukierniczej w jednym kompleksie pozwoliło na uatrakcyjnienie nauki poprzez otwarcie
w placówce nowego kierunku -cukiernik. W przyszłym roku planowane jest otwarcie kolejnego
kierunku kształcenia -operator obrabiarek skrawających. Od ponad dwóch lat
absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, którzy ukończyli kurs
kwalifikacyjny w zawodzie ślusarza zatrudnieni są w stargardzkiej firmie i wykonują pracę
w hali produkcyjnej, która znajduje się na terenie Zakładu Karnego. Również absolwenci,
którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny w zawodzie kucharza zatrudnieni są w lokalnej cukierni.
Resocjalizacja przez naukę, a tym bardziej naukę połączoną z pracą przynosi coraz lepsze
efekty. Po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności słuchacze bez większych
problemów odnajdą się na rynku pracy i przyszłym życiu.
Inwestycja pochłonęła 50 milionów złotych. Stargardzkie więzienie zostało rozbudowane. Dwa
nowe pawilony pomieszczą w sumie 516 osadzonych a docelowo jednostka ma mieścić 1032
więźniów. Od niedawna jest to placówka o zaostrzonym rygorze, w której osadzonymi są
wyłącznie mężczyźni. Prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Inwestycja realizowana
jest poprzez rządowy program „Praca dla więźniów”. Obecnie powstały dwa pawilony
penitencjarne, budynek gospodarczy, administracyjny oraz brama ze śluzą. W kolejnych latach
przewidziane są do budowy następne pawilony penitencjarne.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach Komisji w dniu 9 października 2020 roku.
Protokołowała:
Dyrektor Biura Rady Miejskiej
Barbara Stanisławska

Przewodniczący Komisji
Stanisław Bartniczak

W dniu 20 października 2020 roku Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
wznowiła posiedzenie.
Członkowie Komisji zebrali się w sali sesyjnej Rady Miejskiej, Ratusz, Rynek Staromiejski 1
w Stargardzie, w godzinach od 10.00 do 10.45.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak wznowił 24 posiedzenie i powitał osoby
uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik nr 5
do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 4 członków Komisji obecni są wszyscy, a więc
jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.
Zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta oraz aa
stanowią kolejno załącznik nr 6 i 7 do protokołu.
Protokół nr 23/2020 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego w dniu
22 września 2020 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono,
wobec czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu,
bez jego odczytywania.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 4 głosach za) przyjęła protokół nr 23/2020
posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 września 2020 roku.
Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.
Porządek obrad:
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2019/2020,
w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem działań podejmowanych
przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
3. Sprawy bieżące.
Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego
posiedzenia.
Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu z wnioskiem o zmianę porządku obrad może
wystąpić każdy radny, klub radnych i Prezydent Miasta.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji.
Propozycji nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Do punktu 1 – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny
2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Dyrektor Wydziału
do informacji.
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Radny Grzegorz Flas zapytał, czy w oddziałach integracyjnych są dzieci z orzeczeniami,
czy z opiniami.
Dyrektor Wydziału Edukacji Bronisław Stefanowicz powiedział, że są to dzieci
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Opinie są dokumentem, na podstawie
którego dyrektorzy określają wobec dzieci pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Monika Szotowicz powiedziała, że mieszkańcy pytają
o boisko przy Szkole Podstawowej nr 4, kiedy można spodziewać się budowy bądź
modernizacji tego boiska.
Dyrektor Wydziału Edukacji Bronisław Stefanowicz powiedział, że ma informację, że
wniosek został złożony. Należy więc czekać na rozstrzygnięcie.
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że cały teren szkolny ma sporządzoną
dokumentację na zagospodarowanie tego terenu. Przebudowa terenu to budżet 2 000 000
złotych. Kilkukrotnie były składane wnioski na różne formy dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych, w tym przypadku były one bezskuteczne. Podstawowym miejscem, z którego
można uzyskać dofinansowanie na boisko przyszkolne jest Ministerstwo Sportu. Za każdym
razem gdy był nabór wnioski były składane. Po długich dyskusjach wewnętrznych
zdecydowano na okrojenie zakresu budowy boiska do skali modernizacji boiska istniejącego.
Miasto chce poprawić stan nawierzchni i funkcjonowanie tego boiska. Wniosek na
dofinansowanie tej inwestycji w mniejszej skali został złożony i czeka na rozpatrzenie.
Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych
za poprzedni rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty
z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego
sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Do punktu 2 – Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
Brak projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
Do punktu 3 – Sprawy bieżące.
Radny Grzegorz Flas zapytał, czy Urząd Miejski przy obecnym stanie epidemii pracuje bez
ograniczeń.
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że obsługa klienta działa bez ograniczeń.
Mając na uwadze wzrost zakażeń, w pierwszym etapie zostały wprowadzone zmiany
wewnętrzne. Względem pracowników bezpośrednio wykonujących obsługę klienta została
wprowadzona praca rotacyjna z wydzieleniem w ciągu dnia dwóch grup pracujących po cztery
godziny dziennie, a następnie została wprowadzona praca zdalna. Obsługa klienta obejmuje:
ewidencję ludności, dowody osobiste oraz Urząd Stanu Cywilnego. Od tygodnia cały urząd
działa w trybie pracy zdalnej i aby zachować płynność pracy urzędu wskazywane są dni pracy
zdalnej urzędników. Praca urzędu z perspektywy interesanta przebiega bez zakłóceń.
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Monika Szotowicz powiedziała, że chciałaby, aby Pan
Prezydent wyjaśnił podjętą decyzję powołania nowego Dyrektora Stargardzkiego Centrum
Kultury.
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że Dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury
Andrzej Kaszubski złożył rezygnację ze stanowiska Dyrektora. Ze smutkiem została ona
przyjęta. Została podjęta decyzja, że stanowisko nie będzie obsadzone w formie konkursowej,
ponieważ SCK jest przed przejęciem budynku Stargardzkiego Centrum Nauki, jest przed
modernizacją amfiteatru i dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej, która jest konsekwencją
wprowadzenia lockdownu związanego z trwającą epidemią w kraju. Przed instytucją jest duże
wyzwanie ekonomiczne. Dlatego została podjęta decyzja o awansie dla osoby, która sprawdziła
się na wielu szczeblach. Jest wiele przykładów awansu wewnętrznego, który sprawdził się
i przynosi efekty w codziennej pracy. Prezydent przedstawił sylwetkę nowo powołanej
Dyrektor SCK oraz ścieżkę kariery zawodowej, która była argumentem do podjęcia decyzji
o jej powołaniu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Monika Szotowicz powiedziała, że w sprawozdaniu
rocznym z działalności SCK-u brakowało punktu dotyczącego pozyskiwania środków
zewnętrznych. Teraz powinny pojawić się.
Prezydent Miasta Rafał Zając powiedział, że środowisko parafialne stargardzkiej parafii
Miłosierdzia Bożego złożyło wniosek o nadanie Księdzu Proboszczowi
, który odchodzi na zasłużoną emeryturę, tytułu Zasłużonego dla Miasta
Stargardu. Zasługą księdza proboszcza jest wybudowanie świątyni na osiedlu Zachód, co było
dużym wyzwaniem. Jest to osobiste dzieło życia księdza, który pracował na rzecz
społeczności lokalnej.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak powiedział, że zna księdza proboszcza
i historię budowy tej świątyni. Wytrwałość i pragnienie powstania świątyni jest dużą zasługą
księdza. Jest jak najbardziej za uhonorowaniem księdza tym tytułem.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Monika Szotowicz powiedziała, że jest jak najbardziej
za.
Przewodniczący Komisji Stanisław Bartniczak powiedział, że ma nadzieję, iż wniosek
przejdzie z 100% aprobatą.
Dyrektor Wydziału Edukacji Bronisław Stefanowicz przedstawił sytuację
w szkołach i przedszkolach na terenie miasta włączonych w naukę zdalną ze względu
na trwający stan epidemiczny. W sytuacji, kiedy kadra ma pozytywne wyniki testów
na COVID-19 oddziały są włączane w pracę zdalną.
Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 17 listopada 2020 roku,
godzina 10.00 w sali sesyjnej Rady Miejskiej, Ratusz, Rynek Staromiejski 1 w Stargardzie. Nie
jest wykluczone, że z uwagi na pogarszający się stan epidemii posiedzenie zostanie zarządzone
w trybie zdalnym obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy-Miasta Stargard.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy-Miasta Stargard na rok 2021.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2021.
5. Sprawy bieżące.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział w obradach i dokonał zamknięcia 24 posiedzenia Komisji odbytego w dniach
9 i 20 października 2020 roku.
Protokołowała:
Patrycja Rzepecka
inspektor

Przewodniczący Komisji
Stanisław Bartniczak
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