Protokół Nr LIV/18
z posiedzenia Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się 10 lipca 2018 roku
Początek sesji: godz. 14.00.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dzień dobry. Proszę o zajęcie miejsc.
Otwieram 54. w obecnej kadencji sesję Rady Miejskiej w Słupsku, którą zwołałam
na wniosek Prezydenta Miasta Słupska złożony 3 lipca.
(Pismo Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 lipca 2018 r., znak: SZD.I.0004.2018 stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.)
Witam przybyłych radnych, a w imieniu Wysokiej Rady witam Prezydenta Miasta Pana
Roberta Biedronia, Zastępców Prezydenta: Krystynę Danilecką-Wojewódzką oraz Marka
Biernackiego, Skarbnika Miasta Artura Michałuszka i Sekretarz Miasta Iwonę Wójcik.
Miło mi powitać wszystkich uczestniczących w dzisiejszych obradach.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności
pracowników samorządowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Proszę radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku „kworum”.
Dziękuję bardzo.
Przed sesją poprosiłam radną Bernadettę Lewicką, aby pomagała mi jako sekretarz obrad.
Właśnie obie sprawdzamy, czy się wszyscy zalogowali. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy
taka liczba radnych, która umożliwi nam podejmowanie prawomocnych decyzji.
Informuję, że zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad przesłałam radnym
4 lipca 2018 r.
(Zawiadomienie o sesji z 4 lipca 2018 r., znak: ORM-III.0002.8.2018 stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu. Pismo informujące Prezydenta Miasta Słupska o sesji z dnia
4 lipca 2018 r., znak: ORM-III.0002.8.2018 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.)
Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić wniosek o zmianę porządku?
Ja tylko przypomnę, że jest to sesja nadzwyczajna, więc zmianę możemy wprowadzić tylko
bezwzględną większością głosów, czyli 12 głosów „za” i w dodatku za zgodą Prezydenta
Miasta.
Nie widzę żadnych zgłoszeń.
Stwierdzam, że Rada Miejska obradować będzie zgodnie z porządkiem obrad, który
przesłałam państwu w zawiadomieniu.

1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (druk nr 54/1).
Przechodzimy zatem do punktu nr 2.”
Ad. pkt. 2 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu, jest to druk nr 54/1.
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Podjęcie uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, jest to druk nr 54/1.
I Przy mównicy jest Skarbnik Miasta Artur Michałuszek. Bardzo proszę pana
o przedstawienie projektu uchwały.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Dzień dobry państwu.
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie!
Chciałbym przedstawić projekt uchwały dotyczący emisji obligacji. Jak państwo zapewne
pamiętają na poprzedniej sesji część tej uchwały była już znaczy całość uchwały była już
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omawiana. Nie uzyskała państwa akceptacji ta uchwała, natomiast w dużej mierze trzeba
muszę przyznać, że wynikało to chyba z dość nieprecyzyjnego wyjaśnienia przeze mnie
problematyki tematu, a także z wcześniejszych jakiś moich rozmów kuluarowych.
Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, iż treść tej uchwały tak naprawdę mogłaby być już
przyjęta, co należy niestety przyjąć, że jest po części moim błędem. W momencie przyjęcia
uchwały budżetowej, albo tuż po przyjęciu uchwały budżetowej, bądź mieć swoje
odzwierciedlenie w samej uchwale budżetowej, ustawodawca od 2009 roku przewiduje taką,
w zasadzie z ustawy z 2009 roku, a przewiduje od 2010 r. przewiduje taką możliwość,
iż w części dotyczącej upoważnień znajduje się tak naprawdę delegacja prezydenta
do zaciągania zobowiązań. W każdym innym przypadku ta delegacja, ta sytuacja wymaga
zaciągnięcia zobowiązania, wymaga podjęcia uchwały, stąd też wniosek. Na pewno pewne
wątpliwości wzbudziło też fakt, iż jakieś półtora miesiąca temu pozwoliłem sobie rozpocząć
dyskusję na temat ewentualnej możliwości spłaty wcześniejszych zobowiązań z roku 2020
i 21., tak, aby problem roku 2020 i 2021 zniknął, nie dotyczył już Miasta Słupska. Niemniej
jednak zwracam uwagę, iż na Komisji Finansów przedstawiłem, wyjaśniłem dlaczego
rezygnuję z takiej propozycji. Wynikało to z faktu, iż nie otrzymałem od wszystkich
zainteresowanych informacji zwrotnej dotyczącej jak zapatrują się na taką zmianę. I teraz
może chciałbym parę słów poświęcić samej uchwale, ale też pozwolę sobie przedstawić
trochę takiego takiej podbudowy teoretycznej tak, aby nie budziła ona, tak aby ta uchwała nie
budziła w kuluarach żadnych, jakiejkolwiek wątpliwości, ani rozterek. Po pierwsze, chciałem
zwrócić uwagę państwo mają, o jeszcze nie mają, za chwilę pewnie państwo będziecie mieli
na pierwszym slajdzie definicję sytuacji, kiedy zaciąga się zobowiązanie. Ma to swoje
odzwierciedlenie w art. 89 ustawy o finansach publicznych i chciałbym zwrócić uwagę,
iż tam są to jest katalog, może nie katalog zamknięty, bo jest jeszcze art. bodaj 91, który mówi
o funduszach celowych, natomiast w art. 89. wskazane są wskazanych jest kilka elementów.
Po pierwsze, że jednostka samorządu terytorialnego zaciąga kredyty na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego
oraz na finansowanie planowanego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ja zwracam
uwagę, że teoretycznie jest taka możliwość. W ciągu roku jednostka samorządu terytorialnego
posiada deficyt przejściowy, natomiast on ma być na koniec roku domknięty tak, aby tego
deficytu przejściowego nie było. Ma to swoją oczywiście odzwierciedlenie w uchwale
budżetowej. Chciałem zwrócić uwagę, iż każdy z tych zapisów, każdy z zapisów art. 89 musi
mieć swoje odzwierciedlenie w uchwale budżetowej i oczywiście ma, o czym państwo się
będą się mogli przekonać na następnym slajdzie. Pozwoliłem sobie przedstawić dokładnie
gdzie to ma miejsce, w którym miejscu znajduje się to w naszych uchwałach budżetowych.
I tak, chciałem zwrócić uwagę, iż w uchwale pierwotnej, która została przyjęta w 2017 roku
w § 20. wskazano limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów
wartościowych i wskazuje się tak naprawdę dwa podstawowe elementy poza przejściowym
deficytem. To jest kwota sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie
17.083.407 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 19.264.090 zł. Natomiast
w ostatniej uchwale, ponieważ po drodze było parę poprawek zostały ujęte takie oto kwoty:
spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oczywiście nie uległa zmianie, natomiast
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta jest mniejsze, bo wynosi 12.735.900 zł.
Na dzień dzisiejszy szanowna Rada podjęła dwie uchwały. Po pierwsze, uchwała na kwotę
2.000.000 zł dotyczących Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na „Ochronę dziko
występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych
elementów infrastruktury interwencyjnej”. Ja zwracam uwagę, że to jest tak naprawdę
budowa naszego schroniska w Słupsku, które chcielibyśmy realizować wraz z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego. Konstrukcja tego jest dość skomplikowana i ponieważ
Miasto trochę, konstrukcja tego jest dość skomplikowana, ponieważ budujemy to wraz
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z kilkoma jednostkami samorządu terytorialnego no i uchwała, która została podjęta
na poprzedniej sesji w kwocie 4.500.000 zł to jest sfinansowanie planowanego budżetu
deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych ujętych w budżecie Miasta
na rok 2018. To są kwoty wydatków, które dotyczą wkładów własnych do projektów unijnych
finansowanych, na które są podpisane umowy co najmniej w 60% dofinansowania.
W związku z tym można stosować wyłączenie z art. 240 ustęp 3a ustawy o finansach
publicznych. Ma to duże znaczenie przy budowie płynności Miasta i przy budowie rozliczeń
finansowych Miasta. I teraz, skąd jest taka, a nie inna kwota ujęta w tej uchwale? Jak
zapewne państwo widzicie łączna kwota zobowiązań jaka wynika z tej uchwały w sprawie
emisji obligacji wynika 25.500.000 zł na co składa się 19.246.090 zł, czyli to co ma swoje
odzwierciedlenie od początku wszystkich uchwał budżetowych i wszystkich zmienianych
uchwał budżetowych od grudnia zeszłego roku oraz środki planowane na sfinansowanie
planowanego deficytu w łącznej kwocie 6.235.910 zł. Czemu taka kwota? Proszę zwrócić
uwagę, że to jest różnica między tym co jest wcześniej zapisane, czyli 12.735.910 zł
pomniejszone o podjęte już uchwały w wysokości 2 mln i 4,5 mln, co łącznie daje 6 mln 235
tys. 910 zł. Emocje budzi również część, uwaga dotycząca wydatków majątkowych.
Szanowni Państwo.
Ja zwracam uwagę, iż co do zasady ma to swoje odzwierciedlenie w art. 242 ustawy
o finansach publicznych. Wszystkie zaciągane wydatki, zaciągany kredyt, pożyczki,
wyemitowane obligacje z przeznaczeniem na deficyt muszą być dedykowane na wydatki
majątkowe. Dlaczego? Dlatego bo istniej zakaz z tego artykułu na finansowanie deficytów
w części bieżącej. Czyli, jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że wydatki bieżące byłyby większe
niż dochody bieżące, to tak naprawdę byłoby to potrzeba byłoby to sfinansować z kredytu, to
byłoby to niezgodne z prawem. I to pokrótce tyle jeśli chodzi o zasady związane z ...aha
jeszcze jedna rzecz. Ponieważ jest dość wiele kontrowersji wzbudziła sprawa dotycząca
kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta Słupska pozwoliłem sobie dokładnie
zacytować przepis jaki ma swoje odzwierciedlenie w kierunkowych założeniach polityki
budżetowej Miasta Słupska na rok 2018. Tą uchwałę przygotowuje Komisja Finansów. Nie
ma co ukrywać, że w konsultacji, z uzgodnieniami ze mną i proszę zwrócić uwagę, tam jest
taki oto zapis: „Dopuszcza się możliwość wystąpienia deficytu budżetowego.”, tam są dwa
punkty. I drugi punkt, „finansowanego kredytami lub emisją obligacji wyłącznie w przypadku
finansowania projektów korzystających ze wsparcia z Unii Europejskiej i innych funduszy”.
Proszę zwrócić uwagę, iż aktualnie suma wkładów własnych do projektów
współfinansowanych z środków unijnych wynosi 17.741.318 zł, a łączny deficyt wynosi
12.739.910 zł. Także uchwała jest zgodna z uchwałą kierunkową, pomimo tego, że w treści
nawet jest, że zaleca się, a nie obliguje się. I to chyba tyle jeśli chodzi o samą treść. Ja
zwracam uwagę tak naprawdę chyba na najważniejszy element tej uchwały, mianowicie ta
kwota w całości ma swoje odzwierciedlenie w aktualnym budżecie.”
(Wydruk prezentacji na slajdach stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Otwieram dyskusję i czekam na państwa
zgłoszenia. Bardzo proszę Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący. Bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado!
Chciałbym tu w imieniu Klubu zabrać głos.
Panie Skarbniku!
No wszystko by się tu zgadzało poza jednym, że żeby zaciągnąć dług od emisji obligacji musi
mieć pan zgodę Rady. To jest jakby jedno stwierdzenie. Uchwała nie przeszła na poprzedniej
sesji, ponieważ pan tak prezentował jak prezentował. Uważam, że nasz Klub poprze uchwałę
tylko na sfinansowanie inwestycji i wkładów własnych, ale do tego jest potrzebny wykaz tych
3

inwestycji z wartościami tych wkładów na poszczególne inwestycje. Jeżeli taki kształt
uchwała będzie miała, my oczywiście poprzemy tą uchwałę, bo inwestycje trzeba realizować.
A przypomnę tylko jak ochoczo pan Prezydent Biedroń mówi, że on oddłuża Miasto, że 35
mln, które 3Fale wzięły kredytu na dokończenie Parku Wodnego, od tego nie uciekniemy.
Będziemy spłacali to w wydatkach bieżących przez wiele wiele lat. Te 35 mln zaciągnęło
Miasto kredytu. Dzisiaj chcemy zaciągnąć 40 mln, to jest 75 mln. To jest to co pan Robert
Biedroń w tym roku zaciągnął kredytów na obciążając budżet Miasta.
Wracając do sedna sprawy i projektu uchwały. Bardzo bym prosił o autopoprawkę tejże
uchwały – wyspecyfikowanie wszystkich inwestycji, które będą potrzebowały sfinansowania
w roku 2018, a przypomnę, że jest połowa lipca. Przypomnę panu Prezydentowi
Biernackiemu, że jest przed nami zima, a zimą to padają deszcze, są mrozy i pewnych robót
wykonywać nie można. Także bardzo proszę o skrupulatne przedstawienie wszystkich
inwestycji, które w ciągu tych pięciu miesięcy Miasto chce sfinansować. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę
radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Na początek chciałem powiedzieć, że przez to całe zamieszanie nie bardzo mogę się połapać.
Nie jestem aż takim wielkim specjalistą jak pan Skarbnik od budżetu, ale wypowiedź pana
Skarbnika tutaj na mównicy dużo mi jakby rozjaśniła sprawę. Ja chylę trochę głowę tutaj
do pana Skarbnika, że umie przyznać się do jakichś błędów, które zostały popełnione w ciągu
roku. Nie każdy to potrafi i za to chciałbym podziękować. Natomiast, naprawdę nie
rozumiem. Jeśli inwestycje zostały zaplanowane w budżecie na 2018 rok, bo wszystkie
inwestycje te i rozpoczęte i nierozpoczęte były zaplanowane. To są inwestycje planowe.
I o tym musimy pamiętać. To, że na te inwestycje planowe, które są zaplanowane nie będzie
na to pieniędzy i trzeba będzie podpierać się obligacjami komunalnymi, to wszyscy wiedzieli
już na początku roku 18-tego, a nawet i przy układaniu budżetu. O czym pan Skarbnik
z pewnością wiedział. Dzisiaj, po 6-ciu miesiącach, czy siedmiu, sześciu miesiącach pan
Skarbnik jakby, czy pan Prezydent obudził się i powiedział „sorry, ale nie mamy pieniędzy,
musimy przystąpić do emisji obligacji”.
Panie Prezydencie!
OK. Wszystko zgoda. Tylko to musi być konsultowane z radnymi, bo to radni w ostatnim
rozrachunku podnoszą rękę za tym, czy to ma być, czy nie. Jak ta uchwała była
przygotowana? Proszę spojrzeć. Suche fakty zostały podane nam na poprzedniej sesji, grama
wyjaśnień, bo chyba przyzwyczailiśmy was do tego, że wszystko jakby w ciemno trochę
wierzymy, to co nam dajecie. Powinno być to przynajmniej w tej wersji podane, co dzisiaj.
Jest to taki obraz szerszy, na który możemy spojrzeć. Dzisiaj mówimy o inwestycji,
że zabraknie pieniędzy na inwestycje niektóre. Ja się zgadzam. Dzisiaj sporo inwestycji
jeszcze nie zostało uruchomionych, a jest miesiąc przypominam lipiec. Jak pan chce
zrealizować takie inwestycje, które np. Władysława IV, Legionów, które są zaplanowane,
a dzisiaj nawet nie procedury przetargowe rozpoczęte. I znowu będzie na koniec roku
problem. Także, jeśli chodzi o nasz Klub, my podejmiemy decyzję odnośnie czy zagłosować
za tą uchwałą, czy przeciw być, pani Przewodnicząca, po wszelkich wystąpieniach poproszę
o przerwę i po tej przerwie ustalimy sobie swoje stanowisko. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Jerzy
Mazurek Wiceprzewodniczący.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie Jerzy Mazurek: „Dziękuję uprzejmie.
Pani Przewodnicząca!
Muszę powiedzieć, że jestem trochę zdegustowany wystąpieniem pana Skarbnika, bo kiedy
przeczytałem uzasadnienie tejże uchwały, to muszę powiedzieć, że to takie elukubracje pana
Skarbnika na temat finansów. Przywoływanie, że Prezydent może zawnioskować o uchwałę,
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to my to wiemy, że art. 89 pozwala, ale zapomniał pan powiedzieć o tym, że to pozwala
radzie miasta. To rada miasta podejmuje definitywnie decyzję. Natomiast nie bardzo
rozumiem sformułowania, które pan użył, że w rozmowach kuluarowych. No chcę zapytać
z kim te rozmowy kuluarowe były, bo ze mną w kuluarach pan Skarbnik nie rozmawiał. To
znaczy, że są lepsi radni i gorsi radni. Na takie diktum i takie traktowanie radnych no ja nie
wyrażam zgody i kategorycznie protestuję. W związku z tym zadam panu Skarbnikowi kilka,
proszę odliczyć mój czas, bo pan Skarbnik jest zajęty z panem Prezydentem. Chciałbym, żeby
pan mi odpowiedział na kilka precyzyjnie, żeby pan mi odpowiedział na kilka zadanych
pytań. 13 dni temu Rada Miasta, czyli tu obecna, przyjęła negatywną decyzję w sprawie tego
kredytu, bo mówimy o obligacjach, a tak naprawdę jest to nic innego jak kredyt, co zmieniło
się w ciągu 13 dni, że pan Prezydent ponownie występuje z taką uchwałą? Czy to w wyniku
rozmów kuluarowych? Jeżeli tak, to jakie to rozmowy kuluarowe zadecydowały o tym, że pan
Skarbnik i pan Prezydent taką decyzję podjął. I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie
dotyczyło, jaka kwota jest planowana na spłatę zobowiązań, a jaka kwota jest na deficyt,
czyli na inwestycje w podtekście chyba. Tego dowiedziałem się 19.200 tys. na rozumiem
zobowiązania, a na jakie jaka to będzie kwota na inwestycje? I tutaj mam precyzyjne pytanie,
jakie to będą inwestycje? Bo pan nam tak tam poopowiadał w tym uzasadnieniu, a mamy coś
tam zrobić, macie zagłosować te 6 mln dać, to teraz się dowiedziałem, że to 6 mln, ale na co
to pan mi nie powiedział. Ja myślę, że jako księgowy to pan powinien być bardziej
precyzyjny niż my radni, którzy takich kwalifikacji nie posiadamy. Trzecie, bardzo ważne,
jakie będą warunki kredytu w porównaniu do kredytu, który chcemy spłacić. Czy ten kredyt,
który weźmiemy będzie droższy, czy będzie tańszy ten który był poprzednio? Więc chciałbym
usłyszeć, bo takie już praktyki w Mieście były, że spłacano kredyt kredytem, ale ten nowy
kredyt był droższy od tego starego. W związku z tym oczekuję tutaj precyzyjnej odpowiedzi.
Ja bym chciał się też dowiedzieć od pana, kolejne pytanie, co z nadwyżką budżetową, o której
mówił pan Przewodniczący Lange na poprzedniej sesji, ale jakoś nie mógł pan tego
wytłumaczyć. Przynajmniej ja nie mogłem tego zrozumieć. W związku z tym wracam do tej
nadwyżki budżetowej, czy ona była, czy nie była? Jeżeli tak, to proszę nam powiedzieć co z
tymi pieniędzmi. I wreszcie, pan się powołuje na uchwałę, że Rada Miasta przyzwoliła na
wzięcie kredytu, ale pierwotną uchwałą była uchwała z czerwca 17-tego roku, gdzie żeśmy
sobie powiedzieli i pan to akceptował, że wszystkie obligacje, kredyty będziemy brać
wówczas kiedy będziemy wspomagać projekty unijne, ministerialne, natomiast nie będziemy
brać kredytu dla kredytu. W związku z tym, jeżeli myśmy nie dopatrzyli jako radni tego
zapisu, to popełniliśmy błąd. Natomiast pan, panie Skarbniku wprowadził w błąd Radę,
bo myśmy mieli świadomość, że uchwała z 2017 roku z czerwca jest obowiązująca. Jeżeli tak,
to złamał pan prawo lokalne. Chyba, że trzeba było jednoznacznie w projekcie uchwały
budżetowej zapisać, że traci moc załącznik do uchwały z czerwca 2017 roku. W związku
z tym, jak usłyszę te odpowiedzi, to również przychylam się w imieniu Klubu do wniosku
pana Przewodniczącego Lange, że decyzję w tej kwestii będziemy chcieli wypracować
na posiedzeniu Klubu. W związku z tym te 15 minut przerwy jest nam konieczne. Dziękuję
uprzejmie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Bogusław
Dobkowski.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
A przede wszystkim Panie Prezydencie!
Jak nie uchwaliliśmy tej uchwały, nie podjęliśmy tej uchwały tydzień temu, poszła fama
w ratuszu, w mieście, że nie realizujemy inwestycji, bo Rada nie dała pieniędzy.
Panie Prezydencie, kto wie, czy nie cieszyłby się pan na koniec roku, bo jak teraz damy
te pieniądze, a zakładam, że chyba dzisiaj damy, a nie zrealizuje pan inwestycji, to nie będzie
pan miał winnego innego poza sobą. Nie będę omawiał wszystkich inwestycji, których jest
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tam chyba 3 strony. Część rozpoczętych, część nawet jeszcze przetargów nie ma. Ograniczę
się do dwóch inwestycji. 10 lat zabiegam o Zaborowskiej-Legionów Polskich. Styczeń, luty
kursowałem między „Administracją Budowlaną” i ZIM-em, kiedy wreszcie będzie
pozwolenie na budowę. Kiedy się ukaże przetarg? No i 6-go, kilka dni temu, o 10.00 jest
oferta STRABAG składa. Składa na 6 800 tys. zł, tak, my mamy 4,5. W tym roku 1 800 tys.,
resztę w przyszłym roku. No i cóż? Biegam do kogo tylko mogę. No dzisiaj na radę uchwałę
no zwiększyć środki. Nie ma innego wyjścia. Takie mamy ceny. Jak powiedziała kiedyś pani
minister w odniesieniu do innego zjawiska. Ale cóż się okazuje. Panie Prezydencie jak pan
będzie miał dzisiaj te pieniądze i tak tej inwestycji się okazuje pan w tym roku nie zrealizuje,
ponieważ w osi drogi potrzebny jest rurociąg wodociąg ϕ 600, na który nawet przetargu
jeszcze nie było, a realizuje nasza spółka, gdzie pan ma 90% udziałów około, prawda,
„Wodociągi Słupsk”. Ja pomijam przyczyny itd. Natomiast, co my powiemy teraz tym
ludziom?
Panie Prezydencie!
Ja pana proszę, niech pan w poniedziałek na konferencji powie mieszkańcom tych ulic:
Zaborowskiej. Legionów, Zauchy, Kiepury, Fogga, którzy codziennie do mnie dzwonią i
inwestorów domków aż po ulicę Szpilewskiego, że z powodu pana zaniedbania i z powodu
pana nieudolności w tym roku również te ulice nie będą zrealizowane. Pokazywałem przy
przetargu jak wygląda ulica nie przy przetargu, przy interpelacjach, jak wygląda w sąsiedniej
gminie ulica Chabrowa i jak wygląda nasza Legionów. U nich polbruk piękny dwukolorowy,
domki ładne, a u nas brodzą ludzie po kolana w błocie i pan mi na to odpowiedział, że ludzie
jest moda na wieś.
Panie Prezydencie!
I ci, i jedni i drudzy i Chabrowa i Zauchy mają równą odległość do naszego ratusza, a wiocha
to jest u nas, a miasto to jest u nich i ludzie nam uciekają. Jeżeli tak będziemy realizować, to
uciekać dalej będą. Oby moje słowa jak to babcia moja mówiła „w gówno się obróciły”,
bo wierzę, że może się jeszcze coś odmieni wszak mamy i wybory, no niedługo.
I druga inwestycja, którą pan się pochwalił wczoraj. A mianowicie, wczoraj przy ul.11-go
Listopada słyszę i nie wierzę oczom pani Dyrektor Weitmann mówi, że zbudowaliśmy
tzn. pan Prezydent zbudował boisko za milion. Nie za milion, a za 280 tys., a jest to kolejny
obiekt w ramach budżetu partycypacyjnego, gdzie my mieszkańcy Osiedla Niepodległości
postanowiliśmy w kadencji jeszcze ubiegłej zmienić tą łąkę w park osiedlowy i po kawałku
ją zmieniamy. Nie chcę tu wszystkiego co tu przygotowałem pisać, ale życzę panu panie
Prezydencie, by sięgał pan po dokonania własne i nie musiał się (wypowiedź Prezydenta
Miasta poza mikrofonem) sukcesami naszymi, naszych mieszkańców, nie wymienię skromne
trochę mojego i Szewczyka, którzy te tematy przez te pięć lat już dźwigają. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Anna Rożek
ad vocem.”
Radna Anna Rożek: „Chciałam powiedzieć tylko, że w 100% popieram opinię pana radnego
Dobkowskiego. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Trochę uprzedził mnie, bo ja chciałem zadać pytanie do pana Prezydenta, ale je zadam
pomimo tego, że ono już gdzieś tam wybrzmiało. A mianowicie takie, panie Prezydencie,
czy nie uknuł pan chytrego planu? Planu inwestycji – niewykonanych inwestycji ?
Dzisiaj, o czym była mowa, te inwestycje jak już sami możemy popatrzymy, to nie zostaną
zrealizowane no w przynajmniej w 70%. I teraz pomyślał sobie pan mianowicie tak, jak tu
zrobić, jak tu z tego wybrnąć, żeby to całe niepowodzenie nie spłynęło na moją osobę? A więc
w ten sposób pewnie sobie pan pomyślał, że zrobi pan te obligacje na te inwestycje. Radni
jeśli nie poprą no to będzie już pretekst nie ja, a oni. Dziękuję.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos
panu Skarbnikowi też muszę powiedzieć kilka słów. A mianowicie wrócić do tej sesji
27 czerwca, kiedy to uzasadnienie uchwały, którą mieliśmy podjąć dotyczące obligacji
naprawdę odbiegało od potrzeby pozyskania tych informacji, które pan Skarbnik dzisiaj
przedstawił. Bo jeśli, zanim podjęliśmy decyzję o absolutorium, pan Prezydent już na
Facebooku i Tweeterze ogłaszał wszem i wobec jacy to radni są niedobrzy, a pół godziny
wcześniej mówił o tym jaka jest nadwyżka operacyjna, jaka jest nadwyżka budżetowa i jak
doskonale nasze miasto funkcjonuje, bo jest zmniejszony dług, no to trudno się dziwić, że po
prostu ten zbiór informacji nijak się miał do tego czego po prostu pan od nas oczekuje.
Ja również mam takie pytanie. Otóż radni wczoraj otrzymali informację miesięczną
o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i tam są takie zadania, przy których jest taka
kwota „0”. Przebudowa Władysława IV wykonanie na koniec maja - „0”. Zarządzanie
wodami opadowymi 10%, „węzeł transportowy” - „0”, „przebudowa Starego Rynku” - 10%,
„program chodnikowy” - „0”, „Program poprawy bezpieczeństwa” - „0”, „Budowa
Legionów” - „0” i jeszcze wiele wiele miejsce jest takim właśnie zerem. Mamy dzisiaj
10 lipca, oby panu wystarczyło czasu, bo rok ma 365 dni ten właśnie i jeszcze na dodatek
niewiele miesięcy zostało do końca. Bardzo proszę pana Skarbnika o uspokojenie naszych
wszystkich tutaj niepokojów, bo może się okazać, że nasze spotkanie dzisiaj nie zakończymy
sukcesem.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Na początek chciałem serdecznie podziękować panu
Jerzemu Mazurkowi za spotkanie, które odbyłem razem z nim w sprawie ewentualnych
10 mln zł i chciałem zwrócić również uwagę, iż na poprzedniej sesji mówił pan o tzw.
rolowaniu długu. Wcześniej w tej uchwale w ogóle nie ma mowy o rolowaniu długu. Te
10 mln, o którym rozmawiałem z panem, z przedstawicielem Klubu Prawa i Sprawiedliwości
i z przedstawicielami, osobno z każdym, i z przedstawicielami osobno Klubu Platformy
Obywatelskiej, chciałem przekazać je na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku
2021 i w roku 2020. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz. Padło pytanie „co z nadwyżką budżetową?” nadwyżka budżetowa została
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co ma swoje odzwierciedlenie
w WPF-ie. Pierwszy slajd pokazuje, iż jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać
kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na finansowanie planowanego
deficytu budżetowego. I ten deficyt co do zasady musi być wydatkami majątkowymi, co ma
swoje odzwierciedlenie w art. 242, co pokazywałem na kolejnym slajdzie. Jest zakaz
finansowania deficytu na poziomie wydatków bieżących. Chciałbym zwrócić uwagę,
iż kierowanie konkretnego strumienia numeru serii obligacji na konkretną inwestycję niesie
za sobą oto takie ryzyko, iż przy jednej zmianie, przy przeszacowaniu jednej wartości
inwestycji i niedoszacowaniu drugiej wartości inwestycji każdorazowo trzeba będzie
zmieniać uchwałę w sprawie emisji obligacji. To droga tak naprawdę donikąd.
Ja ze swojej strony oczywiście przyznaję się, tak proszę Państwa, ta uchwała powinna być
procedowana styczeń – luty, bądź delegacje powinny być ujęte w uchwale budżetowej. Tak to
jest, co tu dużo mówić, moje niedociągnięcie. Nie ma ponad wszelką wątpliwość jestem tylko
człowiekiem. Każdy ma prawo popełniać błędy. Natomiast no my też chciałem zwrócić
uwagę, procedowanie takich uchwał jest rzeczą zwyczajną i decyzja zawsze należy do rady,
zawsze należy w tej materii do rady miasta. Zaciąganie zobowiązań poprzez emisję kredytów
poprzez emisję obligacji, bądź kredyt zwyczajnie, wymaga decyzji rady miasta.
Chciałem zwrócić uwagę, iż jeśli chodzi o kwotę tych 19.000.000 zł zobowiązań, w kwocie
tych 19 mln zobowiązań, które chcemy spłacić jest zobowiązanie najstarsze bodajże z 2005
roku. Miasto w tym roku spłaca, to jest chyba kredyt, z najstarszym terminem – 2005 r. Tak.
Jeśli chodzi o to, o dedykowanie to już mówiłem. To chyba wszystko z tego co sobie
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zdążyłem zaznaczyć, jeśli państwo mają chcieliby uzupełnić ode mnie to jestem do
dyspozycji oczywiście.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Na chwilę przerwiemy. Pan Bogusław
Dobkowski ad vocem jeszcze.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Panie Prezydencie!
Może nie do końca to wybrzmiało, bo mnie czasem też jak się okazuje emocje ponoszą,
ale chce jednak dopytać, czy jeżeli dzisiaj uchwalimy tę uchwałę w całości, w takiej wersji
jaka ona jest, czy inwestycje przewidziane budżetem bieżącego roku zostaną w tym roku
zrealizowane?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Tadeusz Bobrowski
zgłosił się ponownie do zabrania głosu.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado! Panie Prezydencie!
Skarbnik Miasta jest wykonawcą pańskich założeń, pańskiej polityki inwestycyjnej,
budżetowej, polityki finansowej Miasta, a realizuje polecenia pana Prezydenta. To, że my
dzisiaj rozmawiamy w lipcu, o obligacjach i o kredycie tak de facto, to jest pańska decyzja.
Z całą świadomością, z premedytacją. Przez pół roku, tegoż roku 2018, opowiadał pan bajki
w telewizjach i na konferencjach poniedziałkowych o oddłużaniu Miasta. Jak to świetnie jest
w tym Słupsku, jest oddłużany Słupsk itd. itd. Sytuacja jest następująca. Powtórzę. Panie
Prezydencie. Jest lipiec. Do końca kadencji zostało 4 miesiące. Albo pan wygra wybory,
albo pan przegra i chciałbym, żeby następny prezydent, następna rada nie borykała się
z długiem zaciągniętym przez tą radę. Proszę o literalny wykaz inwestycji i proszę panie
Skarbniku, nie mówić, że będzie trudność. Trudności są takie, że jak będzie trzeba, to pan
zwoła sesję panie Prezydencie. Zbierzemy się i przesuniemy pieniądze. Wykaz literalny
inwestycji, ile pieniędzy chce pan w tym roku przerobić i na te inwestycje my pieniądze
zaakceptujemy. Żadne rolowanie długów. Żadne inne inwestycje. Praktycznie to co mówił
radny Dobkowski, to co mówiła pani Przewodnicząca. Jeżeli przerobimy kilka, no może
kilkanaście milionów, a nie jeżeli chodzi o wkład własny, to kilka milionów w tym roku to
będzie wielki sukces. Jest zima, jest jesień, roboty drogowe nie będą kontynuowane. Wiele
robót nie będzie można w ogóle rozpocząć. Proszę o w przerwie zrobienia takiej noweli tego
projektu uchwały, żeby radny, który podniesie rękę wiedział, że to idzie, zakładam, 5 mln
na to, na to i na to i z tego pana rozliczymy. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Jerzy
Mazurek bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Panie Skarbniku!
Ja w formule ad vocem. Jeżeli pan nie widzi różnicy między 10-cioma i 25-cioma milionami,
to ja panu współczuję, ale ja rozumiem, pan rozmawiał ze mną kiedyś o 10 mln, natomiast nie
o 25-ciu mln, to tak na marginesie. Wb całej rozciągłości też oczekuję odpowiedzi na jakie
inwestycje, o których mówił mój poprzednik. I nie powiedział pan ani słowa, czy te obligacje
będą droższe od tych co spłacimy, czy nie, bo może się okazać, że bierzemy zobowiązanie,
czy kredyt, który jest droższy od tego co mamy spłacić.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Panie Skarbniku, może udzieli pan odpowiedzi panu Wiceprzewodniczącemu i przy okazji
nam.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Ależ oczywiście. Tak, z wszystkimi klubami
rozmawiałem o 10 mln. Natomiast zarówno z Klubem Platformy Obywatelskiej jak
i z Klubem Prawa i Sprawiedliwości jak i z panem. Natomiast różnica w kwocie jest tak
naprawdę różnicą tego co wynikało z budżetu plus brakujące 10 mln, o których
rozmawialiśmy. Natomiast 19 mln to są spłaty zobowiązań, których terminy wypadają w tym
roku, więc tak czy siak Miasto musi zapłacić te zobowiązania. Proszę zwrócić uwagę. Tak
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naprawdę Miasto jest zobowiązane do zapłaty tych środków, bo to wynika z treści wcześniej
zawartych umów i budżetu. Cokolwiek by się nie stało instytucje finansowe będą miały
prawo dochodzić od nas roszczeń. Na jeszcze jedną rzecz zwracam uwagę, iż w tej chwili
jesteśmy przed procedurą może inaczej, przed procedurą wyłonienia wykonawcy. Najpierw
jest zasada taka. Najpierw jest uchwała, potem jest opinia RIO, a dopiero potem jest dalsza
część. Jest krok po kroku ma to swoje odzwierciedlenie w ustawie o finansach publicznych.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Tak, ale były jeszcze dwa pytania. Czy
te obligacje będą droższe? To było drugie pytanie. I trzecie, wykaz obligacji to rozumiem,
że na podsumowanie.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pytanie dotyczące tego, czy będą droższe. To starałem
się odpowiedzieć. Jest kolejność postępowania. Jest tak jest uchwała, to jest normalny tryb
wynikający z ustawy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Jest uchwała, opinia RIO i dopiero potem dalsza
procedura mająca tak wszystkie miasta wszystkie jednostki samorządu terytorialnego
zaciągają zobowiązania, bo to wynika z ustawy o finansach publicznych. Inaczej się nie da.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Panie Skarbniku, a jeszcze jedna
informacja dotycząca tych 19 mln, które musimy zwrócić w tym roku. Czy jest jakiś
określony termin w ciągu roku, czy musimy to zwrócić na koniec grudnia?”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Nie. Każda seria ma i każdy termin jest każda seria
i każdy termin jest wynika z innego ze swojego harmonogramu i to wszystko jest realizowane
w swoim harmonogramie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „No to jest informacja dla nas
wszystkich nie dla mnie, żeby pan o tym wiedział. Pan Tadeusz Bobrowski bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado! Panie Prezydencie!
No na reszcie pokazuje pan prawdziwą twarz. Przecież od początku swojej kadencji pan
spłacał długi zaciągnięte przez poprzednika i to z wyprzedzeniem. A popełnił pan strategiczny
błąd płacąc 24 mln na ugodę z Parkiem Wodnym. Tych 24 mln jest brak. To co pan opowiadał
na poprzedniej sesji o workach po kartoflach i o „białej księdze”, o przegranym procesie,
to dzisiaj się odbija panu czkawką. Przydałyby się dzisiaj te 24 mln, ale niestety trzeba będzie
wziąć kredyt i spłacić. Podtrzymuję swoje stanowisko, że pan Prezydent sporządzi nam
wykaz inwestycji, na które chce wydać środki finansowe. Dziękuję. W tym roku.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze było takie
właśnie jedno pytanie dotyczące wykazu inwestycji, czy pan Skarbnik chciałby zabrać głos
w tej sprawie, czy po prostu.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Oczywiście. Ja już wspominałem wcześniej, że uchwała
co do zasady jest zaciągana na realizację deficytu. Natomiast, Szanowni Państwo. To potem
będzie powodować przy niewielkich zmianach bardzo duże problemy. Ta uchwała jest już
uchwała o emisji obligacji w ogóle o wszystkich zaciągnięciach zobowiązań jest konsumuje
wcześniej podjętą uchwałę budżetową. Ma to swoje odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.
Proszę zwrócić uwagę na paragraf 20-ty, o którym wcześniej mówiłem i on ma
odzwierciedlenie w podjętej uchwale na koniec grudnia 2017 r.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo
proszę Jerzy Mazurek.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „No panie Skarbniku coś rozmawiamy
chyba na innych poziomach parametrów intelektualnych. Ja, albo moi koledzy nie bardzo
pana rozumieją. Może pan za mądrze mówi, a my nie jesteśmy partnerami do dyskusji,
ale proszę pana, my nie chcemy, żeby w uchwale zapisano, ale w uzasadnieniu, które
uznaliśmy, że ono jest po prostu niedobre to co pan przedstawił. I gdyby pan nawet niech pan
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zrobi to w kuluarowy sposób może pan nas poprosić, poszczególne Kluby i w kuluarach pan
powie, że zrobi pan ulicę x, y, z, ale w uzasadnieniu może pan nam wyartykułować o jakie
przedsięwzięcia chodzi. No, czy ja jasno mówię panie Skarbniku czy nie?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję za tą cenną uwagę. Ja tylko
przypomnę, że uzasadnienie nie jest częścią uchwały i wystarczy, że pan Skarbnik teraz
na sesji, co będzie odnotowane w protokole i co będzie przecież opublikowane. Przecież
słuchają nas i oglądają mieszkańcy Słupska i nie tylko, jeśli pan po prostu przedstawi.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „ OK. Szanowni Państwo. Ja zwracam uwagę na jedną
rzecz. W roku 2017 w treści uchwały budżetowej też była podjęta decyzja szanownej Rady
na wniosek Prezydenta o zaciągnięciu zobowiązań. Ponieważ nie było takiej potrzeby,
ja staram się na bieżąco badać płynność finansową Miasta, Prezydent Miasta nie proponował,
ani ja, nie proponowaliśmy zaciągnięcia takiej uchwały, bo Miasto miało zagwarantowaną
wówczas płynność. Natomiast w tym roku jesteśmy e tej chwili w trochę innej sytuacji. Ja
muszę mieć Miasto musi mieć pewność, że inwestycje w przypadku kiedy będą realizowane
będą miały pod to finansowanie. Inaczej to doprowadzi do takiej sytuacji, w której Miasto nie
będzie mogło realizować zadań, które ma w tej chwili zapisane w budżecie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa
chciałby jeszcze zadań pytanie, jeśli nie to ogłoszę przerwę? Tak, jest godzina 14.48 na moim
zegarze. Proponujemy do 15.05. Do 15.05 ogłaszam przerwę.”
Przerwa w obradach od godz. 14.48. do godz. 15.10.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Otwieram obrady po przerwie. Przed
przerwą był wniosek (wypowiedzi z sali obrad poza mikrofonem) Bardzo przepraszam już
zaczęliśmy. Był taki wniosek o autopoprawkę. Może najpierw pan Prezydent odniesie się
do tej autopoprawki. Rozumiem, że pan Prezydent nie chce zabrać głosu w tej sprawie. Pan
Artur Michałuszek bardzo proszę.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Szanowni Państwo!
Korzystając z chwili okazji pozwoliłem sobie jeszcze tzn. byliśmy wcześniej przygotowani
na jeszcze jeden slajd, który pozwoli pewne rzeczy wyjaśnić i mam nadzieję, że sprawę tej
autopoprawki też rozwiąże. Istnieje tzw. zasada bilansowania budżetu, czyli to co wpływa
na rachunek musi się równać temu co z tego rachunku wychodzi. Ma to swoje
odzwierciedlenie też w tzw. kasowości budżetu, czyli jest to trochę inna zasada niż
obowiązuje nie obowiązuje w jednostkach sektora finansów publicznych także, proszę
zwrócić uwagę. Zwracam uwagę, ja jestem wzrokowcem, część z państwa pewnie też, więc
będzie państwu łatwiej, że dochody jednostek samorządu terytorialnego w tym w takim
wzorze są zawsze rzeczą stałą. Zmienną rzeczą rozchody są też rzeczą stałą, bo wynikają
z umów. Rzeczami zmiennymi są przychody, czyli w tym momencie zaciągnięcie
zobowiązań w różnej formie oraz wydatki. Wydatki co do zasady mogą być przeznaczone
tylko na wydatki inwestycyjne na wydatki majątkowe. Szerzej niż wydatki inwestycyjne.
Natomiast, Szanowni Państwo.
Zasilanie poprzez emisję obligacji powoduje, że Miasto posiada środki na realizację
wszystkich zadań inwestycyjnych. Ja zwracam uwagę, pozwoliłem sobie też zliczyć, już
trochę wcześniej pozwoliłem sobie zliczyć, jaka kwota wydatków inwestycyjnych
majątkowych jest aktualnie jeszcze nie realizowana. To jest kwota trochę ponad 5 mln zł.
Brakujące w ogóle nie realizowana. Brakujące kwoty pozwoli m.in. na sfinansowanie tych
zadań inwestycyjnych. Ale Szanowni Państwo.
Ta kwota to jest kwota ta kwota z przychodów z proponowanej uchwały pozwala zasilać
budżet i finansować istnienie, finansować zadania budżetu. Natomiast zwyczajnie rozumiem,
że chodzi o autopoprawkę związaną z katalogiem zadań inwestycyjnych. To nie ja.”
10

Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Pani Prezydent tak? Bardzo dobrze.
Przepraszam. Na cztery ręce tu muszę pracować. Pani Prezydent bardzo proszę.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Szanowna Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
Pragnę podać kilka przykładów dotyczących tych inwestycji, które mogą nie być realizowane
mimo że jesteśmy na etapie albo przygotowanej dokumentacji, albo przygotowywanej
dokumentacji, albo już ogłaszanych przetargów. Bo myślę, że te konkrety są bardzo
potrzebne. Pamiętacie państwo, że myśmy w tym roku poszerzyli zadanie przebudowa ulicy
Władysława IV, ponieważ tam były kwoty tylko na parkingi, ale uznaliśmy za zasadne
wnioski także radnych, mieszkańców Miasta, że należałoby zrobić rzeczywiście porządnie
ulicę Władysława IV, bo ona jest nie tylko ulicą wewnętrzną, ale ona łączy dwie bardzo
ważne arterie ulicę Wazów i ulicę Sobieskiego. Niestety mamy zaplanowany przetarg na
sierpień na ulicę Władysława IV. Jeżeli nie będziemy mieli tych środków delegowanych
będziemy, już zresztą otrzymali dyrektorzy naszych jednostek od pana Skarbnika deklaracje
wstrzymania wszelkich prac, m.in. jest to jedno z zadań wstrzymanych. Dalej, „zarządzanie
wodami”. Opadowymi”. Bardzo poważny problem, ponieważ jak państwo wiecie jesteśmy
zalewani nawałnicami deszczowymi. To jest wieloletnie zadanie, ale w tej chwili jesteśmy na
etapie przygotowywania dokumentacji. Wstrzymujemy opłacenie tej dokumentacji. Wniosek
aplikacyjny chcemy złożyć w sierpniu. Musimy mieć także zapisane środki własne.
Następnie, przetarg na inżyniera kontraktu na Miejski Węzeł Transportowy. W sierpniu ten
przetarg mamy ogłaszać. Wstrzymane w tej chwili decyzją pana Skarbnika po ostatniej sesji.
Dalej, niestety nawet „program chodnikowy”, ten program, który jest oparty o zadania
inwestycyjne, bo jak wiecie państwo musimy chodniki naprawiać w systemie inwestycyjnym,
czyli one wymagają dokumentacji nowej, zostaje to wstrzymane. Przetarg na roboty
budowlane, na część chodników w sierpniu. Następnie roboty, nawet przy Pomniku Żołnierza
Polskiego musimy wstrzymać. Oczywiście sam pomnik, sam żołnierz jest wliczony już,
natomiast jeżeli chodzi o inne prace przy pomniku łącznie z tym skwerem wstrzymujemy
w tej chwili. Następnie, rozbudowa ulicy Lipowej, ponieważ mamy planowany przetarg
na roboty budowlane w sierpniu. Jest to ulica, którą chcemy połączyć, żeby odciążyć
Lelewela, ulicę Lipową z Raszyńską – wstrzymujemy. Przetarg na roboty budowlane na drogi
wewnętrzne w rejonie Zauchy i Kiepury. Przetarg jest planowany na sierpień. Tam jest
wykonanie absolutnie możliwe w ciągu 2 miesięcy – wstrzymujemy. Następnie oświetlenie
w parku przy ul.Wazów. Realizacja miała być w sierpniu – wstrzymujemy. Niestety także
będziemy musieli wstrzymać, a to by było bardzo źle, przebudowę tego skrzyżowania choć
wolelibyśmy, żeby to był ring za zgodą jesteśmy zgodni z radnymi, ale na to za późno, ulica
Westerplatte i Łady, ponieważ najpierw na to zadanie, na które dostaniemy dofinansowanie
musimy wyłożyć środki własne. Przetarg planowaliśmy na sierpień.
Wiecie państwo, ja sobie zdaję sprawę, że to może brzmi trochę niewiarygodnie, ale nawet
mamy niewielką kwotę 30 tys. zaplanowane na pomost przy Stawku Łabędzim. Chcieliśmy
ten pomost zrobić. To jest takie zadanie dodatkowe do tej propozycji mieszkańców miasta.
Nieduża kwota 30 tys., albo 40. To jest kwestia przetargu. Też to będziemy musieli
wstrzymać. Wreszcie także rozpoczęcie „Klinów zieleni”. Ponieważ mamy na to
dofinansowanie, ale musimy najpierw wyłożyć swoje własne środki. To są bardzo realne
zapisy. I na koniec pragnę przekonać państwa, że wbrew temu co sugerował pan radny Jan
Lange, że to nie jest tak, że my dzisiaj chcemy wysłać sygnał do mieszkańców Miasta o tym,
że nie zrobimy, czy nie zrobilibyśmy inwestycji, bo radni wstrzymali, nie. Niestety
wstrzymamy inwestycje jeżeli nie uruchomimy tych środków. Wstrzymamy. To nie jest
szukanie wytłumaczenia, których nie zrealizujemy, bo dzisiaj pieniędzy nie daliśmy. Żeby
realizować te inwestycje, które wymieniłam przed chwilą musimy mieć środki, które są
w budżecie zapisane, one są zapisane. Te kwoty się znajdują w WPF-ie, tylko trzeba je
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uruchomić, a drogą do uruchomienia jest po prostu uruchomienie środków zapisanych
w obligacjach.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Paweł Szewczyk
bardzo proszę.”
Radny Paweł Szewczyk: „Dziękuję.
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Radni!
Aż przykro tego słuchać, że większość tych inwestycji, które były wymienione planowane
jest procedowanie ich wykonawstwa w miesiącu sierpniu, bo jak wiemy realnie nie da się
tego zrobić, tym bardziej, że dużo inwestycji jest już w mieście Słupsku prowadzonych
i wykonawstwa na rynku pracy nie ma. Więc, wydaje mi się, że wszyscy koledzy i koleżanki
radni zrozumieli, że powinniśmy tę uchwałę podjąć, dać Prezydentowi możliwość wykazania
się z realizacji budżetu, którego nie wykona w dużej części i nie zróbmy tak, że na najbliższej
konferencji prasowej Prezydent powie, że wszystko było bardzo dobrze przygotowane.
Staliśmy razem z urzędnikami w boksach startowych, a zła Rada po prostu mówiąc, że budżet
uchwaliła i to jest zapisane nie podjęła tej uchwały wykonawczej, żeby uruchomić pieniądze.
Już jest za późno na te inwestycje, chociaż możemy sobie różne rzeczy opowiadać no i tyle.
I tutaj do tych osób, które są jeszcze nie przekonane i przyszły tutaj na tą salę, żeby głosować
na „nie” proszę, żebyście poparli tę uchwałę. Bo tak naprawdę będzie tylko na tą Radę,
że znowu utrudnia, że jest zabetonowana scena polityczna, że są jakieś koalicje przeciwko
Prezydentowi są zawiązane, a to jak wiemy wszyscy jest nieprawda.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Głos zabiorę w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej. W dyskusji podjęliśmy jednogłośnie
decyzję, że zagłosujemy za projektem tej uchwały. Zagłosujemy po to, aby nie dać pretekstu
i nie wskazywać nas jako hamulcowych odnośnie rozwoju inwestycji w mieście Słupsku. Ale
panie Prezydencie, każda, ale naprawdę każda inwestycja zaplanowana w budżecie będzie
przez nas rozliczana. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jadwiga Stec bardzo
proszę.
Radna Jadwiga Stec: „Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Przysłuchując się tej dyskusji mam wielki żal i pretensję do państwa Prezydentów, dlaczego
dzisiaj na nadzwyczajnej sesji dopiero wyłuszcza się te wszystkie problemy inwestycyjne? Te
które dzisiaj nie powinny mieć miejsca. To chyba się mści za to, że jednak mało było
bezpośredniości współpracy pana Prezydenta, czy wszystkich. Pracy z radnymi na komisjach,
gdzie na bieżąco uzyskiwalibyśmy takie informacje. Dzisiaj by bylibyśmy psychicznie inaczej
do tego przygotowani. Naprawdę trudno dzisiaj, myślę, że to dzisiaj jesteśmy po części
trochę jak gdyby przymuszeni do podniesienia ręki, a nie do końca przygotowani.
W najmniejszym gospodarstwie, w domach każdy planuje sobie patrząc na taką zasadę „mierz
siły i zamiary”. Tu wyszło, że wachlarz chęci były duże, wpisane w inwestycje, a dzisiaj
kiedy już trzy miesiące do końca kadencji okazuje się, że brakuje nam pieniędzy na te
inwestycje, albo ratujemy się, nie tak to powinno być. Czyli jest zaburzona podstawowa
zasada planowania właściwego, realizacji, w trakcie informowania na bieżąco Wysokiej Rady.
Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Bogusław Dobkowski bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Panie Prezydencie!
Mimo wielu tutaj takich przykrych słów, stwierdzeń, zapóźnień, miejmy trochę optymizmu,
bo panie Prezydencie, mniej słów, więcej czynów. Rękawki zawinąć trzeba i do roboty. Nie
ma innego wyjścia. Zakładam, że to dzisiaj uchwalimy. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. I jeszcze Tadeusz
Bobrowski.”
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado!
No widzę, że kuluarowe rozmowy dały rezultat.
Panie Przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej!
Nie będzie szansy, ani możliwości rozliczenia pana Prezydenta Biedronia z inwestycji. Pan
Prezydent Biedroń pełni swoją funkcję do listopada, a absolutorium jest w czerwcu. To tak
gwoli jasności. Dalej podtrzymuję, że powinniśmy dostać wykaz inwestycji na jakie chcemy
dać środki finansowe.
Panie Skarbniku!
O czym pan mówił w tym drugim wejściu, to doskonale pan wiedział o tych zasadach
w lutym i styczniu i w marcu. Jakoś pan tego zapomniał o tym mówić. Dzisiaj przedstawianie
przez panią Prezydent, już myślałem, że pani Prezydent już tego nie zrobi, ale pani Prezydent
próbuje szantażować radnych, postawić pod ścianą. Jeżeli nie podniesiecie ręki to ja powiem
na konferencji prasowej, że wstrzymane są wszystkie inwestycje dzięki radnym. Niestety,
winę za to wszystko ponosi pan Prezydent Biedroń i uważam, że jeżeli nie będzie
autopoprawki i nie będzie wykazu inwestycji literalnie wypisanej w tejże uchwale i środków
jakie mamy przeznaczyć na te inwestycje, z całą świadomością, że jest lipiec i ile mamy
czasu do zakończenia będziemy głosowali przeciw. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ad vocem Paweł
Szewczyk.”
Radny Paweł Szewczyk: „Dziękuję. No nie przypuszczałem, że będę jeszcze zachęcał do
głosowania za tą uchwałą, no ale chciałem się odnieść do głosu Przewodniczącego
Bobrowskiego. Wykaz inwestycji nie ma znaczenia. My uchwalając budżet Miasta
określiliśmy te inwestycje. W budżecie Miasta zapisaliśmy kwotę na tą inwestycję. A teraz
podejmujemy tylko uchwałę wykonawczą, która upoważni Prezydenta, że jeżeli zrealizuje
daną inwestycję, to wyemituje na cen cel obligacje. Nie podejmując tej uchwały pan
Prezydent jutro ogłosi, że Rada zblokowała jego wspaniałe sukcesy inwestycyjne. Pojawią się
znowu grafiki na Facebooku „lajkowane” przez 10.000 fanów w całej Polsce i taki będziemy
mieć efekt. Więc jeżeli pan Przewodniczący Bobrowski tak naprawdę chce dokonać oceny,
czy pan Prezydent Robert Biedroń wykona budżet. Może jak się dostanie na radnego to tej
oceny będzie dokonywał. Albo inna rada będzie wykonywać, ale będzie wykonywała tej
oceny. To trzeba po prostu podjąć tą uchwałę, bo my już wcześniej na to wszystko
zabezpieczyliśmy pieniądze. My wybraliśmy te inwestycje. Więc tutaj żadne na jakim etapie
jest zaangażowanie, jakie inwestycje wg oceny Prezydenta będą, nie będą, co uda się, co nie
uda, nie ma żadnego znaczenia. Bo my budżet oceniamy ten który uchwaliliśmy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze raz ad vocem
Tadeusz Bobrowski. To już ostatnie ad vocem.”
Wiceprzewodniczący Tadeusz Bobrowski: „Dziękuję Pani Przewodnicząca. Nie ma panie
radny znaczenia, czy 25 mln, czy 5 mln damy. (Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata
Chrzanowska: „Ja bardzo proszę, nie chciałabym, żeby to była dyskusja między panami.”)
Dzisiaj jest 4 miesiące do końca kadencji. Pan Prezydent doskonale wie jakie inwestycje
może potencjalnie wykonać i na to Rada powinna mu wydać zgodę. Więcej na nic. A nie
żadne spłaty długu zaciągniętego wcześniej. To niech robi prezydent następny.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ad vocem Bogusław
Dobkowski bardzo krótko, bo już dwa razy ad vocem było.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Panie Tadku, nieprawdą jest, że nie rozliczymy Prezydenta
Biedronia. Rozliczy go społeczeństwo w październiku lub listopadzie w wyborach. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Wojciech Lewenstam
radny bardzo proszę.”
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Radny Wojciech Lewenstam: „Nie wiem czy pan Prezydent i czy pani Prezydent się orientują,
czy jest to do wykonania, czy nie, ale mamy na sali pana Dyrektora Jarosława Boreckiego,
który prowadzi pewnie kilkadziesiąt inwestycji i on by chyba nam najszybciej powiedział czy
jest to możliwe, czy nie do wykonania.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Jerzy
Mazurek Wiceprzewodniczący.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Proszę Państwa!
Myśmy jako Klub przyjęli pewien sposób, który chcemy państwu zaproponować. Uważamy,
że w takim kształcie uchwały nie poprzemy. To co mówiła pani Krystyna Danilecka
częściowo nas satysfakcjonuje, ale tylko częściowo i np. wymieniła pani na końcu, pani
Prezydent, „Kliny zieleni”. Ja chcę pani powiedzieć, że na „Kliny zieleni” myśmy głosowali
13 dni temu i daliśmy zgodę na 4,5 mln kredytu, żeby te „Kliny zieleni” zrobić. Więc, tu
widzę pośpiech jest niewskazany. W związku z tym, moja propozycja, żeby co jest możliwe,
żeby ogłosić przerwę, ale nie 15-to minutową, tylko dłuższą, żeby Prezydent przygotował się
do tych inwestycji, które chce wykonać. Dlaczego ja nie wierzę na takie słowa? Bo ulica
Zygmunta Augusta, żeśmy wszyscy uzgadniali, a potem się okazało, że tej Zygmunta Augusta
nie ma. Więc ja i moi koledzy z Klubu nie bardzo wierzą już w te deklaracje słowne. Dlatego
w takim kształcie my tego projektu nie poprzemy. Możemy nad nim jeszcze pracować, ale
mówię, że sesja może w tej chwili, czy radni mogą zarządzić przerwę i w czasie tej przerwy,
ale przede wszystkim, Prezydent powinien popracować rzetelnie, żeby uzasadnienie, które
naszym zdaniem jest niesatysfakcjonujące, żeby je zmienić i przedstawić propozycję, która
będzie satysfakcjonowała radnych. Co do spłaty kredytu, to mam pytanie do pana Skarbnika.
Jakie są terminy tego kredytu z 2005 roku? Czy termin jest roczny, czy jest sierpniowy,
wrześniowy, październikowy, a może to jest dopiero grudzień 2018 roku, jeżeli tak, to taka
możliwość spłaty tego kredytu jest możliwa również w grudniu 2018 roku. Oczekuję na to
ostatnie pytanie precyzyjnej odpowiedzi.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Teraz potrzebuję informacji
od pana Prezydenta. Czy pan Prezydent w ciągu najbliższych 4 godzin jest w stanie
przygotować nam odpowiedź? Bo ogłoszę tak długą przerwę. Do godziny 19.00. Będzie
przerwa do godziny 19.00. (wypowiedź z sali obrad poza mikrofonem) No właśnie czekam na
zgłoszenie pana Prezydenta i informację na ten temat. Czy pan Prezydent zgłosi się? To pani
Prezydent bardzo proszę się zgłosić. Bardzo proszę pani Prezydent.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado!
Najpierw troszeczkę się odniosę do słów pana Przewodniczącego Tadeusza Bobrowskiego. To
żaden szantaż. Ja po prostu odpowiedziałam na pytanie, które inwestycje będą zagrożone, bo
takie było pytanie radnych. Między innymi radnego Langego i jeszcze innych kolegów
radnych o to, żeby wskazać, które inwestycje mogą być, a już są przygotowane ewentualnie
nie realizowane, dlatego, że nie będziemy mieli tych środków płatniczych, bo o to chodzi. My
mamy środki w budżecie zapisane. Obligacje są środkami zapisanymi w budżecie. I tymi
obligacjami mamy zapisane w budżecie pokrywamy inwestycje. Natomiast ”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Pani Prezydent, ale ja przepraszam,
przepraszam”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Powiedzieliśmy państwu
wszystkie inwestycje, łącznie z „Klinami zieleni” panie Przewodniczący Jerzy Mazurek,
łącznie z „Klinami zieleni”. Tam nie było żadnych kredytów. My to wprowadziliśmy jako
zadanie do budżetu. W związku z tym, dziś jako pozycje w budżecie. Dzisiaj powiedzieliśmy
państwu te inwestycje, pragnę też poinformować, bardzo wiele tych inwestycji koordynuję we
współpracy z Zarządem Infrastruktury Miejskiej. To są realne inwestycje, do których jesteśmy
przygotowani, a pan Dyrektor Jarosław Borecki dostał polecenie od pana Skarbnika
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wstrzymania tych inwestycji, bo nie będziemy mieli z czego ich pokryć, jeżeli nie
uruchomimy takich środków płatniczych, które się nazywają dzisiaj obligacjami.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Pani Prezydent, ale intencją pana
radnego Mazurka było pytanie, czy jesteście państwo w stanie przez długą przerwę
przygotować zbiór informacji szczegółowych. To co pani w tej chwili mówi nie
satysfakcjonuje ani pana Przewodniczącego Bobrowskiego, ani pana Przewodniczącego
Mazurka. Ja zadałam pytanie, czy po prostu przerwę zrobimy do godziny 19.00, jesteście
państwo w stanie przygotować zbiór informacji szczegółowych, czy też nie. Bardzo proszę
Prezydent Biedroń.”
Prezydent Miasta Robert Biedroń: „Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Ta dyskusja trwa już kolejną sesję. Państwo otrzymaliście wszystkie informacje. Wszystkie
inwestycje są wpisane zarówno w budżecie Miasta jak i w WPF-ie. Nie widzę i WPI i nie
widzę możliwości tutaj przygotowania. Mogę państwu skserować te wszystkie inwestycje.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ale pani Prezydencie. Przecież nawet
samo kserowanie zajmie panu czas. Pytanie było takie, czy jesteście państwo gotowi na
przerwę?”
Prezydent Miasta Robert Biedroń: „Ale radni mają te informacje. My nie, tzn. to nie jest
kwestia czy my jesteśmy gotowi, czy nie. Jeżeli są jakieś nowe informacje, których państwo
jeszcze nie posiadacie ...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Tylko nie zrozumiał pan intencji, ani
jednego pana Przewodniczącego, ani drugiego, ani mojej.”
Prezydent Miasta Robert Biedroń: „Pani Przewodnicząca!
Jesteśmy gotowi państwu dostarczyć ponownie budżet Miasta na 2018 rok, WPF, WPI. Nie
ma innych nowych informacji szanowni państwo. Te środki będą służyły na pokrycie
zaplanowanych w tych dokumentach inwestycji. Tam się nie pojawia nic nowego, nie
wychodzi poza te ramy. Jeżeli państwo potrzebujecie jeszcze jakiś nowych informacji,
których tam nie ma, to chętnie państwu je przekażemy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Propozycje były dwie. Albo bierzemy
się za głosowanie, albo ogłaszamy przerwę do godz. 19.00 i jeszcze raz państwo
przygotujecie takie materiały, które po prostu radnym będą potrzebne.”
Prezydent Miasta Robert Biedroń: „Proszę decydować. Wysoka Rada niech decyduje.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Bardzo proszę pan radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca!
Zgłaszam wniosek odwrotny do wniosku kolegi Mazurka o to, aby nie robić przerwy,
bo dzisiaj nie dyskutujemy o tym. Dzisiaj dyskutujemy o tym, co już uchwaliliśmy. Dzisiaj
mamy to zapisane w projekcie, nie w projekcie, a w budżecie. To zostało już przegłosowane
i nie ma bo odkładanie tej sesji jest bez sensu, bo będziemy mówili o tym samym za 4
godziny, za dzień, czy za dwa.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Prezydent Marek Biernacki
bardzo proszę.”
Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki: „Proszę Państwa!
Myślę, że dokładnie to powiedział pan Przewodniczący Lange przed chwilą. Te pieniądze są
w budżecie po stronie pozycji „przychody”. Nie można mylić przychodów i środków
pieniężnych, którymi musimy to sfinansować z inwestycjami, których pozycje są w WPF-ie
zapisane i na pokrycie tych należności płatności są te środki. One są zapisane w pozycji
przychody, a nie inwestycje, więc nie można tego wprost przymierzyć, tak jak tu powiedział
pan Przewodniczący Lange, te pieniądze są uwzględnione i te należności w pozycjach WPFowych tak i WPI. One są już przez państwa przyjęte. Istotą uchwały o obligacjach jest to,
że niezależnie od zapisów w budżecie musi być podejmowana odrębna uchwała pozwalająca
na przyjęcie na podjęcie obligacji. To jest tylko dodatkowy akt prawny, do którego
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uprawnienia ma tylko rada, aby niezależnie od tego, że zapis o tych przychodach, czyli
w domyśle obligacjach już jest w budżecie, ale wymaga potwierdzenia przez państwa
dodatkową decyzją o uruchomieniu tych obligacji. Myślę, że tu jest chyba nieporozumienie.
I tak jak mówił pan Prezydent, te wszystkie inwestycje są i niekoniecznie każda będzie
przyporządkowana do konkretnej kwoty, bo to jest pakiet, duży pakiet inwestycji. Jeśli którąś
teraz poproszę państwa w tym pakiecie pominiemy, to powiecie, że nie mogliśmy wydać
pieniędzy i w zasadzie możemy popełnić pomyłkę i któryś z nich po prostu potem nie
realizować. Także, to chyba nie do tego prowadzi, żeby teraz wyspecyfikować każdą, bo
którąś pominiemy i nie będziemy mogli użyć tych pieniędzy na sfinansowanie tej inwestycji.
Takie ...”(mikrofon Z-cy Prezydenta został wyłączony)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ja myślałam, że zakończył pan
rozmowę i wyłączyłam. Gdyby trzeba było coś dodać, ale już nie sądzę, to zgłosi się pan
jeszcze raz. Tadeusz Bobrowski bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca! Wysoka
Rado! Panie Prezydencie!
Jesteśmy w konkretnej sytuacji. Niech pan dokładnie słucha. Pewne inwestycje zostały
wykonane lub nie wykonane. Mamy lipiec. Do końca roku zostały 4 miesiące. My
oczekujemy, że pan się w tym momencie określi co pan chce zrobić podczas tych 4 miesięcy.
Jeżeli pan się pomyli i jakąś inwestycję pan pominie, a jakąś pan wskaże, która nie powinna
być nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w sierpniu, czy we wrześniu dokonać korekty
inwestycji. A jeżeli są zapisane pieniądze w budżecie, to doskonale pan wie, że tylko
kompetencja rady jest, żeby uchwalić emisję obligacji. I o tym wiedział Prezydent Biedroń
i Skarbnik Miasta w styczniu i w lutym, w marcu. Tego nie robili wg mojej oceny robili to
z premedytacją. Szczególnie Prezydent Biedroń robił to z premedytacją. I dzisiaj sytuacja jest
taka, że damy mu przyzwolenie na 30 mln, bo 2 tygodnie temu daliśmy na 4,5, teraz 25,5 mln,
to jest 30 mln zł i będzie sobie żonglował. My nie powinniśmy na to się zgadzać jako Rada.
A, że jest zapisane w budżecie, to jest, to można skorygować w każdej chwili budżet. Na
każdej sesji budżet korygujemy i proszę nie ulegać szantażom. Ja apeluję do Wysokiej Rady,
damy tyle powinniśmy dać środków finansowych ile Prezydent chce skończyć inwestycji w
tym roku. A wiemy, że może skończyć tylko część inwestycji. Jak skończy 30% zapisanych w
budżecie z 80 mln, to będzie wielki sukces. A tego nie zrobi. Nie wolno dawać więcej
środków finansowych. A co do spłaty starych długów, nie było o tym mowy. To zostało teraz
wprowadzone w tym projekcie uchwały. Ani w budżecie, ani wcześniej nie było. Trzeba było
o tym mówić w lutym, w marcu, a nie dzisiaj w lipcu.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Paweł Szewczyk
radny, jeśli coś istotnego w dyskusji, bo proszę państwa, zaczyna się nowa kolejka dyskusji.
Dyskutujemy cały czas o tym samym, a wariant był taki, albo po prostu przechodzimy
do głosowania, albo robimy przerwę, która jest państwu potrzebna. Doszliśmy do wniosku,
że przerwy pan Prezydent uważa, że nie potrzeba i część radnych też. Pan radny Jan Lange
jeśli coś, szybciutko.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca!
Chciałem złożyć wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo
w takim razie. Zamknięta będzie dyskusja. Po zgłoszeniu. W takim razie wyczerpiemy
jeszcze listę zgłoszonych do dyskusji. W pierwszej kolejności może najpierw Jerzy Mazurek
Wiceprzewodniczący, tak? Bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Wiecie państwo, ja czegoś nie
rozumiem. W uchwale, kiedy żeśmy podejmowali decyzję 2 tygodnie temu, dokładnie 13 dni
temu kredyt w kwocie 4,5 mln zł dało się zrobić precyzyjnie zestawienie. Jest tu 6 punktów.
Jakbyście sobie otworzyli ten dokument i jest precyzyjnie na co, ile: „Kajakiem przez
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Pomorze”, „Słupskie kliny zieleni”, „Szkoła zawodowa szkołą dobrego ...” itd., „Poprawa
efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego w Słupsku”. Dało się to zrobić. I radni
wiedzieli nad czym głosują. Natomiast, panie Skarbniku, ja jeszcze raz, nie rozumiem
dlaczego nie można powiedzieć, proszę państwa, damy na to, na to, na to, te 6 mln zł. Jeżeli
państwo uważacie, że w ciemno, ja utraciłem zaufanie. Ja utraciłem zaufanie do pana
Skarbnika, co 2 miesiące temu powiedziałem i również tym samym do pana Prezydenta,
bo naprawdę nie chcę być marionetką i żeby ktoś potem po latach powiedział zagłosowałeś
w ciemno. Nie będę głosował w ciemno. Moi koledzy podobny mają pogląd w tej kwestii.
Wiec jesteście, jest pan niekonsekwentny, bo gdyby pan wrócił do tej uchwały, o której
mówię, o 4,5 mln, wypunktował pan, wyartykułował pan dokładnie. A tutaj na siłę się pan
broni. Czego się pan boi? Bo widzę, że ręce panu drżą, pan się denerwuje.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „O jeny, panie Jerzy. Wszyscy jesteśmy
poddenerwowani i jedno słowo za dużo i wszyscy będziemy żałowali. Bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Przepraszam. Jasne, jasne. Dziękuję
pani Przewodnicząca za to, że pani czuwa również nad moim systemem nerwowym.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Dbam o zdrowie nasz
wszystkich. Dziękuję bardzo. Paweł Szewczyk.”
Radny Paweł Szewczyk: „Dziękuję.
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Radni!
Ja też czegoś tutaj nie rozumiem, bo cały czas się domagamy, na jakim etapie są zrealizowane
inwestycje? No, przecież pani Wiceprezydent powiedziała, że na etapie bardzo nikłym, bo
dopiero w sierpniu mają być ogłaszane przetargi. A gdzie wybór wykonawcy, realizacja
inwestycji i jej zakończenie i rozliczenie. Czyli generalnie praktycznie rzecz biorąc już jest za
późno. I tutaj wymienione są te inwestycje. Może w dwóch, czy trzech przypadkach uda się to
wykonać. I teraz my chcemy tą informację, która nam do niczego jest nam potrzebna, bo
budżet my uchwaliliśmy. Równie dobrze, pan Skarbnik mógł przedstawić na sesji budżetowej
tą uchwałę, że chce już, że tak powiem tą wykonawczą uchwałę mieć i możliwość emisji
obligacji i na daną inwestycję, żeby te środki przekazać. Nie zrobił tego. Przegapili, wracamy
do tego tematu w połowie roku. Dzięki temu mamy tą dyskusję i jest obnażony cały proces
inwestycyjny w mieście. A jeżeli my tej uchwały nie przyjmiemy, to niestety Prezydent powie
nie mogłem ogłosić przetargów. Nie mogłem wykonać budżetu, bo radni zblokowali, więc
jeżeli chcemy zrobić sobie źle, tak i samobuja strzelić no to proszę bardzo, możemy głosować
przeciw. No takie to jest trudne do zrozumienia? Tutaj są doświadczeni samorządowcy.
A przecież nie wyda Prezydent środków finansowych jeżeli nie zrealizuje danego zadania,
więc tutaj jest bezpiecznie, nie wydatkuje tych środków. Więc bardzo proszę. Być może jest
szansa jeszcze na kilka zadań inwestycyjnych, żeby je zrealizować no i zagłosujmy za.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Panie radny Mazurek już
lista jest wyczerpana. Dyskusja miała być zamknięta. Taki był wniosek formalny w związku
z tym, nie udzielę pan głosu. (wypowiedź radnego poza mikrofonem) To proszę jeszcze raz
zgłosić się, że to jest wniosek formalny. Wniosek formalny.”
Radny Jerzy Mazurek: „Proszę o 3 minuty przerwy w imieniu Klubu.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ogłaszam
trzyminutową przerwę do 15.46.”
Przerwa w obradach od godz. 15.43 do godz. 15.46.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kończymy przerwę. Proszę zająć
miejsca. Będzie trwała sesja w dalszym ciągu. Zamykam tą burzliwą dyskusję i przechodzimy
do głosowania. Zanim przejdziemy do głosowania bardzo proszę radnych o naciśnięcie
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jeszcze raz przycisku „kworum”, gdyby się zdarzyło, że po prostu coś się nie zweryfikowało,
tak? Dobrze.
I w takim razie poproszę tablicę do głosowania. Pan Jerzy Mazurek jeszcze jest
niezalogowany. Pani Rożek. Bardzo proszę. Proszę o tablicę.
Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Pan Jaroszewicz jeszcze.
Dziękuję.
14 głosów „za”, 4 „przeciw” i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów
podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
(Uchwała nr LIV/756/18 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.)
To był jedyny punkt dotyczący naszego dzisiejszego porządku.
Stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała ten porządek. Dziękuję wszystkim za przybycie
i zamykam 54. sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
Koniec sesji: godz. 15.50.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku
Beata Chrzanowska
Sekretarz obrad:
Bernadetta Lewicka

Sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM
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