Protokół nr LV/18
z sesji Rady Miejskiej w Słupsku, która odbyła się
8 sierpnia 2018 roku

Początek sesji: godz. 14.00.
1. Sprawy regulaminowe.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dzień dobry. Otwieram 55. w obecnej
kadencji sesję Rady Miejskiej w Słupsku, którą zwołałam na wniosek Prezydenta Miasta
Słupska złożony 2 sierpnia.
(Wniosek z 2 sierpnia 2018 r., znak: OU-DO-I.0004.1.2018 stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.)
Witam przybyłych radnych, a w imieniu Wysokiej Rady witam Zastępcę Prezydenta
Krystynę Danilecką-Wojewódzką oraz Sekretarza Miasta Iwonę Wójcik.
Miło mi powitać wszystkich uczestniczących w dzisiejszych obradach.
Informuję, że podczas dzisiejszych obrad funkcję Sekretarza będzie pełnić radna Bernadetta
Lewicka.
Proszę radnych o potwierdzenie obecności przyciskiem „kworum”.
Bardzo proszę zwrócić uwagę na tablicę wyświetloną i na te osoby, które jeszcze nie zostały
zalogowane. Dziękuję.
Stwierdzam, że w posiedzeniu uczestniczy taka liczba radnych, która umożliwia nam
podejmowanie prawomocnych decyzji.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2, lista obecności pracowników
samorządowych załącznik nr 3, a lista obecności kierowników jednostek miejskich załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu.)
Przypominam, że zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad i projektami przesłałam
państwu 2 sierpnia.
(Zawiadomienie radnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Zawiadomienie
Prezydenta Miasta o sesji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.)
Ze swej strony chciałabym zgłosić wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie
3 dotyczącego takiego punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dokumenty w sprawie wraz z projektem uchwały,
który ma numer 55/6 przesłałam państwu również 2 sierpnia.
Pismem z 18 lipca tego roku Wojewoda Pomorski zawiadomił Radę, iż postępowanie
skargowe w sprawie przedstawionej w projekcie uchwały jest prowadzone w sposób
przewlekły.
W związku z tym zasadnym jest rozwiązanie tej sprawy w jak najszybszym czasie i dzisiaj
jest ku temu możliwość.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zgłosić jakiś wniosek o zmianę porządku? Proszę się
zgłosić. Bardzo proszę radny Zbigniew Wojciechowicz.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Proszę Państwa.
Chciałbym zgłosić zmianę w porządku obrad, aby mógł nasz Honorowy Obywatel Miasta
Słupska pan ksiądz prałat Jan Giriatowicz mógł wystąpić dzisiaj przed nami. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Taki został złożony wniosek.
Oczywiście, żeby wprowadzić do porządku obrad taki punkt na sesji „nadzwyczajnej” musi
być zgoda osoby zwołującej sesję, tak? To za chwileczkę poproszę. Czy jeszcze jakieś inne
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wnioski? Nie. To w takim razie na początek bardzo proszę pani Prezydent o zabranie głosu.
Pani Prezydent wyraziła w imieniu Prezydenta zgodę na to, żebyśmy na ten temat mogli
rozmawiać. A w przypadku tego pierwszego wniosku? Też tak.
Przypomnę tylko, że zmiany w porządku dzisiejszych obrad można wprowadzić bezwzględną
większością głosów ustawowego składu Rady, czyli 12 głosów za. Oczywiście w przypadku
pierwszym i drugim mamy zgodę Prezydenta.
Na początek poddam pod głosowanie punkt dotyczący wprowadzenia dodatkowego projektu
uchwały, tak? Ten projekt uchwały podany wcześniej państwu do wiadomości. Możemy już
głosować?
Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu nr 3 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku?
Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się?
Jeszcze Mieczysław Jaroszewicz. Oddał głos „za”. Bardzo proszę o wynik.
16 głosów za, czyli ten punkt będzie omawiany właśnie w kolejnym punkcie dzięki
państwa decyzji.
I jeszcze jedno głosowanie, o uzupełnienie porządku o wystąpienie Honorowego Obywatela
Miasta. Jeśli państwo wyrazicie zgodę, to będzie ten punkt mieścił się zaraz po sprawach
organizacyjnych jako pierwszy.
Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się. Jeszcze przepraszam...
13 głosów za, czyli przejdziemy zaraz do tego punktu.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku obradować będzie zgodnie porządkiem obrad
przesłanym w zawiadomieniu z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wystąpienie ks. Jana Giriatowicza Honorowego Obywatela Miasta Słupska.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku
o dofinansowanie
i przyjęcie do realizacji projektu pn. „Zarządzanie wodami
opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” (druk nr 55/1),
2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 r.(druk nr 55/2),
3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 r.(druk nr 55/3),
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
(druk nr 55/4),
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
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zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz
zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 55/5).
4. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słupsku.
Bardzo proszę przechodzimy do punktu, który przed chwileczką przegłosowaliśmy, ale zanim
to nastąpi jeszcze radny Jan Lange zgłaszał się. To jeszcze raz proszę się zgłosić i udzielę
głosu. Bardzo proszę radny Jan Lnage.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca.
Poprosiłem o głos przed głosowaniem, bo chciałem się dowiedzieć. Ja nie mam nic jeśli
chodzi o wystąpienie Honorowego Obywatela Miasta Słupska, ale w jakiej sprawie, czy to
jest tak ważna sprawa, że w tej sesji nadzwyczajnej musi być zabierany głos. Przecież mamy
sesję we wrześniu. Jeśli to by był temat, który by mógłby być procedowany, czy omawiany
we wrześniu, to należy to … Sesja specjalna nadzwyczajna to jest taka sesja, gdzie jest
konkretne tematy proponowane przez Prezydenta do omówienia. I nie widziałbym tutaj akurat
takiej możliwości. No jeśli to już zostało przegłosowane, to mój głos jest ...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy pani Anna radna
w tej sprawie? Bo już jesteśmy po głosowaniu. Czy pani radna chce na pewno zabrać głos?
(radna udzieliła odpowiedzi poza mikrofonem) Czyli mam udzielić głosu? Tak? Bardzo
proszę. Radna Anna Mrowińska.”
Radna Anna Mrowińska: „Panie Radny!
Skoro pan zadał to pytanie, więc informuję pana, że Honorowy Obywatel Miasta Słupska ks.
Jan Giriatowicz jest osobą wiekową i jeżeli nie miałby bardzo ważnej sprawy, przypuszczam,
że by się na pewno dzisiaj nie fatygował. To co pan powiedział o kwestiach proceduralnych,
oczywiście one są prawdziwe jednak jest to wyjątkowa sytuacja, więc proszę się nie dziwić.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Wszystko odbyło się
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Był wniosek o zmianę porządku obrad.
Przegłosowaliśmy to bezwzględną większością głosów i właściwie w tej sprawie nie ma
dyskusji, ale jeszcze pani Prezydent chciała zabrać głos słyszałam. Czy pani Prezydent może
się zgłosić?”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Szanowna Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado!
Ponieważ rzecz jest świeżutka. Dzisiaj w korespondencji otrzymałam pismo od pana
Wojewody Pomorskiego, który proponuje, ażebyśmy wykorzystali do końca roku kwotę 268
410 zł dofinansowania do budowy ulicy Piłsudskiego, bo taka kwota została z oszczędności
poprzetargowych, które były realizowane w innych gminach, Chodzi oczywiście o tzw.
„Schetynówkę”. Pragnę poinformować państwa, że nie jesteśmy w stanie przyjąć tej
proponowanej kwoty 268 tys. zł do inwestycji, która była oszacowana na poziomie 6 mln zł.
Myśmy aplikowali do pana Wojewody o wsparcie kwotą przeszło 3 mln zł, ale nie
otrzymaliśmy tego wsparcia. Natomiast, nie możemy tych środków wykorzystać, bo po
pierwsze nie mamy na uzupełnienie. To byłaby kwota przeszło 5 mln zł. Po drugie, nie
jesteśmy w stanie dokonać wszystkich procedur przetargowych i budowy tej ulicy rozliczenia
do końca grudnia tego roku. Informuję tylko, że taka możliwość, ale w kwocie 268 tys. zł
w żaden sposób nie byłaby w szansie sprostać temu zadaniu, w związku z tym pragnę
poinformować państwa, ponieważ odpowiedź nasza będzie z podziękowaniem - odmowna.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz
do mównicy ks. Prałata, bo to jest taki punkt, który przegłosowaliśmy. Oczywiście proszę
księdza cieszymy się z tego wystąpienia, ale ono jest pod ścisłą kontrolą czasu. Bardzo
proszę.”
Ad pkt 2. Wystąpienie ks. Jana Giriatowicza Honorowego Obywatela Miasta Słupska.
Ks. Jan Giriatowicz: „Laudetur Jesus Christus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Patrzę na ten piękny wizerunek 1610 r., nasze miasto. Jak widzimy element religijny
od zarania dziejów towarzyszy naszemu miastu i Pomorzu. Jak przeglądałem różne annały to
we wszystkich miastach Pomorza, nie tylko Polski były uroczystości związane z różnymi
wydarzeniami tych ziem dlatego sięgam do tradycji. A chrześcijaństwo w Słupsku od zarania
dziejów. Chciałem właśnie na początku podziękować w imieniu księży i chyba Biskupa
również, który śledzi i czuwa nad naszym miastem, nad wszystkimi remontami,
ale i całokształtem naszego życia społecznego, religijnego, caritasowego i myślę, że jesteśmy
jedną wspólnotą może o innych wyznaniach, o innych poglądach, ale tworzymy rodzinę
ludzką. I myślę, że w tym duchu chcemy dalej pracować. Chciałem też podziękować za
Kościół Mariacki. Teraz ma już końcówkę, ale organy, które będą piękne, wielkie, wspaniałe,
a koncerty to nam księżom, oczywiście, ale chodzi o wiernych, służyć będą i regionowi.
I myślę, że to jest wielkie nasze wspólne zadanie i nasze 5 min, żeby doprowadzić do finału.
Jak rozmawialiśmy również na tematy moralne i oblicza naszego miasta ostatnio m.in. przez
tą sztukę i obserwowałem byłem również jak pięknie możemy rozmawiać o innych
poglądach, ks. Dziekan nasz Zbigniew Krawczyk, ks. Chruszczonek Lucjan i pan Dyrektor,
że można się dogadywać i można po prostu rozmawiać konstruktywnie i życzliwie
i serdecznie. Ale tutaj dla nas chrześcijan, a my jesteśmy jakby tutaj na takim stanowisku,
że musimy strzec człowieka we wszystkich jego wymiarach m.in., w wymiarach wieczności,
a więc tutaj powiemy i moralności tej codziennej, w którą jesteśmy włączeni choćby przez
sakramenty i życie religijne i organizowanie nabożeństw i wszelkich innych uroczystości,
ale obchodząc i różne rocznice. I z naszym jakby poglądem, po rozpatrzeniu tej sztuki, nie
zgadzamy się. Prosilibyśmy, żeby zaniechać i myślę, że to co przedstawia nie licuje
z godnością chrześcijanina, z godnością człowieka. Przekracza pewne normy zachowawcze
i dlatego niedobrze byłoby, żeby ona zaistniała w naszej przestrzeni kulturowej. Myślę,
że tutaj pewne nieporozumienie. W sztuce ostatnio oczywiście jest, może nie moje to zdanie,
brzydota często respektowana i bylejakość. Natomiast, dawne te piękne sceny, sztuka była
bardziej wzniosła i nie kolidowała z moralnością człowieka tym bardziej w wypadku Słupska
- Janem Pawłem II, czy w ogóle krzyżem. W Słupsku jestem od 1955 r. Uczestniczyliśmy
w seminarium niższym w różnych uroczystościach i nie było coś przeciwnego co się by
sprzeciwiało, dlatego myślę, że tym razem też dojdziemy. Gdy tak jeszcze rozmawialiśmy na
ten temat padło słowo Słupsk i Koszalin. Gdy patrzymy na Koszalin, to tam więcej się dzieje,
więcej dokonań, ale jak ks. Dziekan się wyraził, to zaczęli od katedry, czyli od Pana Boga.
Jeżeli pan domu nie zbuduje to próżno rzemieślnik haruje mówi przysłowie. Dlatego myślę,
że my również mamy jakby na uwadze element religijny naszych chrześcijan, którzy są
biedniejsi niż kiedyś i myślę, że to co dokonaliśmy już to wielka rzecz i Bóg zapłać za
katedrę, za tą naszą wielką świątynię i za serce Jezusa i Św. Jacka teraz, ale myślę, że jeszcze
organy. Piękna wspaniała rzecz, która będzie chlubą naszego Pomorza. My księża
odjeżdżamy, my chorujemy, my się żegnamy z tym światem. Tu jesteśmy, jutro nas nie
będzie, ale ta rzecz zostanie. Ja podziwiam ks. Krawczyka, który chorując takich rzeczy
wielkich dokonuje i rzeczywiście oglądam go na co dzień wspaniały człowiek. Osiem lat
pracował na roli na gospodarstwie utrzymując m.in. seminarium duchowne i pomagając
innym. Dlatego pomóżmy. Pan Bóg dał nam ten czas, 5 min, żebyśmy dokonali tych dzieł,
które żeśmy tutaj postanowili kiedyś. Ale tak jeszcze dodam. Obliczałem ile jest świątyń
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zbudowanych dzięki właśnie chrześcijanom Słupska. Okazuje się, że 10. I popatrzcie, te nowe
świątynie, Mariacka to wiadomo, Serca Jezusowego to wiadomo, Ottona wiadomo i św.
Jacka, ale reszta to wszystko nowe świątynie. Wysiłkiem naszego ludu. Tych ludzi
pracujących, którzy się umieją dzielić. A ile na Caritas … tak, to jeszcze czas? Dziękuję
serdecznie i chcielibyśmy jeszcze, prośba tak jak prosiliśmy pana Dyrektora, nie
chcielibyśmy, żeby było jakieś nieporozumienie i dysonans między nami i jakieś zgrzyty.
Wszystko można załatwić. Słupsk zawsze umiał poradzić z wszystkimi problemami. Myślę,
że dzisiaj też i proszę pamiętać, że za moim tu przyjściem, że za każdym księdzem idzie
modlitwa. Za was też. Staniemy też wszyscy przed Panem Bogiem kiedyś i będziemy
rozliczać chcemy, czy nie chcemy i dlatego bardzo prosilibyśmy, żebyśmy zgodnie
i w miłości i w braterstwie żyli i jeden drugiego wspierali i pomagali, a nie szukali gdzieś tam
jakiegoś i może w tej intencji „Ojcze nasz ….” (cześć zebranych na sali powstała i odmówiła
modlitwę). Niech Bóg błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkim i wszystko
co nas ogarnia i stanowi. Dziękuję bardzo pani Przewodnicząca. Dziękuję wszystkim.”
(Kopia pisma z 26 marca 2004 r. kierowanego do Jana Pawła II przekazana radnym podczas
sesji przez ks. Giriatowicza stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ja również bardzo dziękuję za to
wystąpienie. Przechodzimy do punktu drugiego. Drugiego w scenariuszu, czyli teraz jest on
już trzeci. Przechodzimy do całego bloku dotyczącego podjęcia uchwał.”
Ad pkt. 3 Podjecie uchwał:
ad ppkt. 1 podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska
do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu
pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi" (druk
nr 55/1),
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „I pierwsza z nich to podjęcie uchwały
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie
i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki
Słupi". Jest to druk nr 55/1. Do mównicy zbliża się Dyrektor Wydziału Zarządzania
Funduszami Justyna Pluta. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu.”
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta: „Szanowna Pani Przewodnicząca!
Wysoka Rado! Pani Prezydent!
Zwracam się z prośbą do szanownej Rady o wyrażenie zgody na upoważnienie pana
Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami projektu
konkretnie „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”. Chcemy ten
projekt złożyć do konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
działanie 2.1. dokładnie typ projektu 2.1.5. I jednocześnie w przypadku uzyskania
dofinansowania prosimy o wyrażenie zgody na realizację tego przedsięwzięcia zgodnie
z założeniami wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności, które jest obecnie tworzone.
Potrzeba podjęcia tej uchwały wynika z regulaminu konkursu tzn. Ministerstwo Środowiska
a NFOŚ, który organizuje konkurs wymaga, aby Rada Miejska wyraziła taką zgodę
na złożenie wniosku aplikacyjnego. Projekt jest konsekwencją podejmowanych wcześniej,
w ubiegłych latach przez państwa również decyzji związanych chociażby z przeznaczeniem
środków finansowych w kwocie ponad milion złotych na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej „Zarządzanie wodami opadowymi”, a w ubiegłym roku środki
5

ZIM przeznaczył na wykonanie dokumentacji technicznej trzech zadań stąd jest to jakby taka
długofalowa konsekwencja pewnych podejmowanych działań w ubiegłych latach. Konkurs
potrwa do końca sierpnia, stąd też taki czas, w którym państwa o to proszę. Cel projektu to
oczywiście zarządzanie wodami opadowymi i niwelowanie pewnych negatywnych skutków
zjawisk pogodowych, czyli w przypadku kiedy następują ulewne deszcze i po prostu system
kanalizacji deszczowej nie radzi sobie w niektórych takich miejscach problematycznych
w mieście, to aby właśnie lokalne podtopienia, wylewania, czy zalewania nie występowały.
I jednocześnie chodzi również o gromadzenie wód opadowych. Retencjonowanie ich
w miejscu powstawania zarządzania nimi. W skład projektu wchodzą trzy takie główne
zadania. Pierwsze zadanie, chyba najważniejsze z punktu widzenia Os. Niepodległości, jest to
budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego w rejonie ulicy Szczecińskiej. Chodzi tak
naprawdę o odbardzenie, o odciążenie kolektora, który znajduje się w ulicy Szczecińskiej.
Drugie zadanie, budowa zbiornika odparowującego wody opadowe przy ul.Portowej
w Słupsku. Tu z kolei chodzi oczywiście o to, aby stworzyć jednocześnie zagospodarować
pewien teren zdegradowany, który istniej po takim wyrobisku pożwirowym, istniej oczko
wodne i chcemy po prostu powiększyć jakby przy okazji skorzystać również na pewnej
funkcji rekreacyjnej tego otoczenia i odciążyć istniejącą kanalizację, czy też jej brak w rejonie
ulicy Portowej, czy Braci Staniuków. I trzecie zadanie, powiązane z zadaniem drugim, to jest
budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Portowej do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jest to związane z kwestią odciążenia istniejącego kolektora w ulicy Portowej
i jednocześnie rozwiązanie problemu związanego ze spływem wód z pn.-zach. części miasta
związanej z terenami przemysłowymi. Ja bym chciała też powiedzieć, że jakby ten temat,
tych wód opadowych był omawiany już na komisji w maju, dokładnie 24 maja na Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Tam była taka prezentacja. Mówiono właśnie
o tych trzech zadaniach, które wynikły z opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej
w ubiegłych latach. I też jednocześnie przeprosić, że tak późno może stajemy, ale niestety
do końca liczyliśmy koszty. Było aktualizowane w czerwcu i nie zdążyliśmy do państwa
wystąpić z kwestiami zabezpieczenia wkładu własnego stąd też dzisiaj moja uchwała jest
powiązana ściśle z uchwałą związaną ze zmianą wieloletniej prognozy finansowej, gdzie
prosimy państwa o zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 14 334 183 zł. Ten koszt
jest związany poniekąd z faktem, że VAT jest niekwalifikowany w całym projekcie stąd nie
jest to taka pełna struktura 15/85, bo 85% dofinansowania liczymy dopiero od poziomu
kosztów kwalifikowalnych, które wynoszą 27mln 711, a całość inwestycji prawie 38 mln,
dokładnie 37 889 214 zł. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Widzę, że będzie
dyskusja. Pierwszy, Jerzy Mazurek Wiceprzewodniczący, bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Dziękuję pani Przewodnicząca.
Co do zakresu tej inwestycji jako Klub SPO nie mamy wątpliwości. Natomiast chciałbym się
zapytać pani Prezydent Krystyny Danileckiej, czy będzie obecny na sesji pan Prezydent
Robert Biedroń? Bo to na wniosek pana Prezydenta Roberta Biedronia sesja została zwołana.
Ja uznając, że sprawy są niezmiernie ważne ściągnąłem pracowników raczej członków
naszego Klubu jednego z urlopu, a drugiego z pracy i w ten sposób Klub SPO jest w 100%
obecny. Natomiast sam wnioskodawca nie raczył się pojawić na sesji. Jaki jest powód tej
nieobecności? Jeżeli jest to urlop to Klub Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego chciałby
zobaczyć kartę urlopową pana Prezydenta i wówczas zadecydujemy, czy dalej będziemy
obradować jako Klub SPO, czy też opuścimy salę. Jeżeli pan Prezydent pracuje w terenie,
to bardzo proszę zapoznać nas w jakim celu reprezentuje miasto gdzieś w pasie nadmorskim
i jakie to przyniesie korzyści? W związku z tym bardzo proszę panią Prezydent
o przedstawienie odpowiedzi na nasze pytanie, a kiedy policzyłem głosy, to pani
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Przewodnicząca, ze smutkiem chcę powiedzieć, że jeżeli mój Klub opuści salę, to nie będzie
kworum na posiedzeniu sesji. W związku z tym, że pani Prezydent na pewno takiego
dokumentu przy sobie nie ma, proszę o 5 min przerwy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo za ten głos.
Ja również jestem zaniepokojona nieobecnością pana Prezydenta na sesji. W końcu ta sesja
została zwołana na jego wniosek. Oczywiście z mediów społecznościowych możemy się
dowiedzieć gdzie pan Prezydent jest. No tam zabawia w pasie nadmorskim ewentualnie
swoich wyborców, bo się okazuje, że nie jest zainteresowany wynikiem głosowania. Mamy
w końcu podjąć decyzję za 37 mln. No, ale udzielę głosu w tej chwili pani Prezydent bardzo
proszę. Bardzo proszę sprawdzić ten mikrofon.”(nastąpiło sprawdzenie mikrofonu)
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
W odpowiedzi na pytanie pana Przewodniczącego Mazurka informuję, że zarówno Prezydent
Robert Biedroń jak i Wiceprezydent Marek Biernacki są na urlopach. Pan Prezydent
Biernacki jest na urlopie od 2 tygodni i częściowo był to urlop zaległy. Pan Prezydent jest na
urlopie czterodniowym. Za chwileczkę przedstawimy państwu kartę urlopową. Myślę, że to
nawet nie trzeba robić przerwy, jeżeli pan Przewodniczący uwierzy w to co powiedziałam,
a za chwilę pokażemy także kartę urlopową. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Podtrzymuje pan
wniosek. Dobrze. W takim razie ogłaszam pięciominutową przerwę. Jest 14.27 na moim
zegarku. 5 minut.”
Przerwa w obradach: od godz. 14.27 do godz. 14.32.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Otwieram obrady po przerwie. Bardzo
proszę wszystkich radnych o zajęcie miejsc. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Rozumiem,
że w tej chwili pan radny Mazurek obejrzał dokument, który przygotował Wydział. Tak?
Proszę zabrać głos jeśli jest potrzeba wyjaśnienia czegokolwiek jeszcze. Ale niech to się już
dzieje za wiedzą ...Nie zgłosił się pan, nie widzę. Ad vocem proszę się zgłosić jeszcze raz.
Bardzo proszę. Jerzy Mazurek ad vocem.”
Wiceprzewodniczący Jerzy Mazurek: „Szanowni Państwo.
Faktycznie urlop jest z dnia, wniosek o urlop jest z dnia 2 sierpnia. Niemniej jednak dziwi nas
jako Klub SPO to, że Prezydent zwołuje sesję, zwołuje radnych, a sam na tą sesję nie
przychodzi. No jest to dla mnie niepokojący sygnał, że traktuje radnych nieco instrumentalnie
powiedziałbym, ale w związku z tym, że my poważnie traktujemy w przeciwieństwie do pana
Prezydenta problemy miasta i losy miasta i gdybyśmy wyszli, to postawilibyśmy w bardzo
trudnej sytuacji pozostałych kolegów radnych, a przede wszystkim postawilibyśmy w trudnej
sytuacji mieszkańców miasta. My jesteśmy odpowiedzialni i przyjechaliśmy na tą sesję
rezygnując z urlopu, biorąc urlopów wypoczynkowych, biorąc dni wolne w pracy, żeby
dzisiaj ten problem rozstrzygnąć. Natomiast, niezrozumiałe jest dla mnie, to i dla moich
kolegów z mojego Klubu, że pan Prezydent w tym czasie, kiedy ważą się losy dwóch
przedszkoli, które prawdopodobnie trzeba będzie zamknąć na jakiś okres czasu woli
spotkania w pasie nadmorskim.
Panie Prezydencie.
To jest niepoważne. Dziękuję uprzejmie. Zostajemy pani Przewodnicząca na sali.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Rozumiem, że temat
nieobecności Prezydenta już jest zamknięty. Ja sama mam wątpliwości, czy ten dokument
został złożony 2 sierpnia, ale na tym poprzestanę. Udzielam głosu teraz Bogusławowi
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Dobkowskiemu.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Szanowni Państwo.
8 lat temu gdzieś mniej więcej pan Prezydent ówczesny Kobyliński przystawił nam pistolet
do głowy i mówi: „załatwiłem z Marszałkiem 19 mln 800 tys. Jak nie przegłosujecie tego,
to nie weźmiemy i Słupsk nie będzie miał ani złotówki”. Te pieniądze kiedyś już tak
przypomnę kto nie wie i tak nie wykorzystaliśmy tylko oddaliśmy. Natomiast, co dalej się
dzieje z aquaparkiem to tutaj pasuje powiedzenie takie, co nagle to po diable. I teraz do
konkretnie tego tematu. Ani w treści uchwały, ani w uzasadnieniu ja nie wiem, gdzie na
Szczecińskiej, ja się domyślam, Szczecińska ma 2,5 km, się domyślam, że chyba chodzi
o stadionik przy „Rolniczaku”. Domyślam się. Natomiast specjalnie na Komisji Finansów
mieliśmy temat, pisałem również interpelację, czemu ludzie uciekają choćby do Kobylnicy,
nie zostają w Słupsku, bo tak przygotowujemy im tereny inwestycyjne. Mieliśmy temat
postawiony, co zrobić rejon ulicy Legionów i Zaborowskiej. Ja już pomijam jak to się robi ta
budowa, to inny temat, prawda, no skandaliczny. Natomiast retencyjne zbiorniki tam są
niezbędne, żeby tam zbudować osiedle na parę tysięcy mieszkańców, 3 tys. mieszkań, no
mówmy, że 10 tys, mieszkańców, żeby nie uciekli nam. Jest teraz taka szansa. Tam ludzie
mieszkania kupują. Jest taka możliwość. Ja tu nie widzę Zaborowskiej. Nie widzę tych
zbiorników. Jeżeli nie usłyszę wiążącej odpowiedzi, kiedy i co i jak i kto zrobi te zbiorniki
przy Zaborowskiej, bo zależy mi na rozwoju miasta, a nie na tym, żeby zapadało się z roku na
rok, oświadczam, że żaden Klub mnie nie zmusi. Będę głosował przeciw tej uchwale.
Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Jan Lange
bardzo proszę.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Wysoka Rado.
Na początku słowo wyjaśnienia odnośnie pani Dyrektor, że w maju na Komisji Gospodarki
Komunalnej ten projekt został omawiany. Pani Dyrektor, to nie tak.
Zostaliśmy zapoznani z ogólnymi założeniami i wówczas główna teza tego była następująca,
że jeśli będziemy aplikować o środki i jeśli będziemy zainteresowani aplikacją tych środków,
to do tematu wrócimy ze szczegółowym omówieniem tej inwestycji. I taka była między nami
ugoda. Dzisiaj się okazuje, że ugoda ugodą, a sprawy się toczą całkowicie inaczej. Ja już nie
będę wracał do tego co już mówił pan Jerzy Mazurek radny, ponieważ w całości go tutaj
popieram i wydaje mi się, że jak większość naszego Klubu. Dzisiaj inwestycja, która ma
kosztować proszę państwa 37 ponad milionów zł, jest inwestycją ważną dla miasta, czy
inwestycją średnio ważną, czy nie ważną. Wszyscy doskonale wiemy jaki mamy problem
z wodami opadowymi. Wszyscy. Że musimy coś zrobić, aby w końcu zaczęły te
nieruchomości nie pływały nam pod wodą. Ale inwestycja, która opiewa na 37 mln zł to nie
jest inwestycja na 100.000 zł. To powinniśmy być prowadzone rozmowy w szerokim gronie.
Czy to na Komisji Gospodarki, czy Komisji Finansów, czy w jakiś innych gronach. Dzisiaj
pan Prezydent zwołuje sobie sesję i wyjeżdża. Mało tego. Nie ma nawet prezydenta
resortowego, który by się tą inwestycją mógłby coś powiedzieć. Co jest? Na urlopie również
jest. Na urlopie. Wybrał palmy i nic tutaj przyjść i nas poinformować o niektórych rzeczach.
No tak żądzą naszym miastem osoby odpowiedzialne proszę państwa. Chciałoby się
powiedzieć, że mają nas głęboko i nie powiem gdzie. Ale tak nie można. Dzisiaj stawianie nas
przed faktem dokonanym, albo zagłosujecie za tym projektem i wówczas może nam się może
nam się uda go zrealizować. Nie wiemy w jakiej wysokości dofinansowanie bo to nigdzie nie
można tego ani wyczytać, ani się dowiedzieć. Dzisiaj nie wolno w ten sposób z nami
rozmawiać. Ja uważam, ja uważam, że, mówię w swoim imieniu oczywiście, że dzisiaj tak
przygotowany projekt nie będzie przeze mnie poparty. Na pewno nie będzie przeze mnie
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poparty. Traktujmy się poważnie. 37 mln to jest poważna inwestycja, to są poważne
pieniądze. Oczywiście jestem za tym, żeby ta inwestycja była realizowana, ale po
konsultacjach z radnymi. Dziękuję uprzejmie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Tadeusz Bobrowski
Wiceprzewodniczący.”
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado.
No mamy tu taki wzorzec jak pracuje Robert Biedroń Prezydent Miasta. Cieszę się, że dwa
kluby zrozumiały, że nie wolno pewnych rzeczy robić jak zostajemy postawieni pod ścianą.
To, że Biedronia nie ma dzisiaj na sesji, to jest po prostu lekceważenie mieszkańców Słupska.
Lekceważenie radnych, a radni to są wybrańcy mieszkańców Słupska i to jest po prostu
nieporozumienie. I on chce teraz, żebyśmy przyparci do muru zagłosowali za kwotą 37 mln.
Jakie skutki finansowe dla budżetu miasta na następne lata niesie zaciągnięcie kredytu 14,5
mln my nie wiemy. Ile byśmy dzisiaj tych pytań nie zadawali, tych odpowiedzi po prostu nie
otrzymamy. Normalna procedura jest taka, i pan Prezydent wie, Prezydent Biernacki również,
że to na Komisji Gospodarki Komunalnej powinno być rozstrzygane, dyskutowane,
ewentualne sporty tam powinny wyniknąć. Czy ten zbiornik retencyjny ma mieć taką
pojemność, czy inną, czy na Szczecińskiej, czy gdzie indziej. To powinno być
przedyskutowane. Bez tej dyskusji nie powinniśmy podejmować żadnej decyzji, a decyzja za
37 mln tym bardziej. Będę głosował przeciw. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Daniel
Jursza.”
Radny Daniel Jursza: „Dziękuję za głos. W imieniu Słupskiego Porozumienia
Obywatelskiego chciałbym tylko uzupełnić te wypowiedzi kolegów, którzy jakby znają się na
merytorycznych problemach tego projektu. Ja chciałem przypomnieć, że Rada Miasta
przyznała 100 000 zł w budżecie na 2018 w pozycji 6050 rzeczywiście na opracowanie
studium wykonalności tego projektu i rzeczywiście liczyliśmy na to, że w pierwszej połowie
roku zostanie on wykonany. Ja tylko przypomnę, że konkurs został ogłoszony 31 marca.
Radnych można było zapytać o to, czy przystępujemy do tego konkursu, czy nie na sesji
kwietniowej, majowej, czerwcowej, lipcowej, a nie na specjalnie zwołanej sesji sierpniowej,
kiedy termin zgłaszania przypomnę wniosków jest do 31 sierpnia. To tylko potwierdza słowo
moich przedmówców, że rzeczywiście zostajemy postawieni pod ścianą i to przy takim
bardzo poważnym projekcie, do którego przygotowujemy się już od lat. Harmonogram
konkursowy został ogłoszony w listopadzie 2017 roku, więc naprawdę można było zrobić
wszystko dużo wcześniej, dużo wcześniej o tym decydować. Dużo wcześniej rzeczywiście
radnych zapoznać ze szczegółami merytorycznymi projektu, a już nie zostawiać tego na
ostatnią chwilę, żeby w sierpniu podejmować decyzję, czy zgłaszamy się do konkursu, który
trwa do końca sierpnia. No to jest jeżeli byśmy teraz rzeczywiście pojawiają się wątpliwości,
gdyż w zasadzie nie ma pola manewru. Tak? Bo rzeczywiście konkurs jest tylko do 31
sierpnia składanie, i może nam rzeczywiście te fundusze unijne pójść bokiem, tak przepaść,
a to byłaby straszna szkoda dla Miasta. Także, wydałoby się sensowne, że mając tyle czasu po
ogłoszeniu projektu, żeby jednak podjąć działania i zapytać radnych, czy przystępujemy do
tego działania, czy nie dużo wcześniej. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Mieczysław
Jaroszewicz.”
Radny Mieczysław Jaroszewicz: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent.
Ja nie będę się odnosił do tych uwag krytycznych. Podzielam zdanie naszego stanowisko
naszego Klubu PO jak również sąsiednich kolegów z sąsiednich klubów. Natomiast mi się
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nasunęło czytając te materiały, mam takie pytanie konkretne. Rzeka Słupia. Kto się zajmuje
pogłębianiem rzeki Słupi, aby to lustro wody utrzymać na należytym poziomie? W kontekście
tego akurat kiedy ostatnio śluzówkę oczyszczono. Tam jest kilkanaście ton wydobyto gruzu
i różnych innych rzeczy. Kto wie, co zalega na dnie Słupi, a przez co podnosi się lustro wody?
I przy większych opadach żaden retencyjny tam nie do końca pomoże. Zapomnieliśmy
w ogóle o pogłębianiu rzeki Słupi na terenie miasta. Jeszcze po wojnie była łódź, która
służyła ku temu. Nie wiem kto się tym zajmuje, czyj to jest temat? Ale wydaje mi się, że jest
to też ważny w kontekście tych wód opadowych. Dziękuje bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ja również prosiłam
o głos, a to dlatego, że domyślam się tylko i wyłącznie, że ten zbiornik retencyjny, czyli jedno
z zadań tego projektu ma się mieścić na boisku szkoły Zespołu Szkół Agrotechnicznych.
To jest szkoła nie będąca w nadzorze Miasta. W związku z tym chciałabym zapytać,
po pierwsze, czy mamy zgodę właściciela terenu na to, żeby tę inwestycję pobudować.
A drugie pytanie, czy budowa tego zbiornika rozwiąże problem zalewania zarówno ulicy
Kossaka jak i no tej Zaborowskiej, o której wszyscy tutaj zapominamy? Bardzo proszę pani
Prezydent.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
Przyjmując oczywiście wszystkie uwagi radnych pragnęłam także zabrać głos, bo po części
w ten projekt zostałam włączona dlatego, że wspólnie z dyrektorem Boreckim braliśmy
dwukrotnie, trzykrotnie udział w rozmowach ze Starostą i wtedy właśnie w temacie, który
poruszała pani Przewodnicząca i wtedy trochę głębiej wniknęłam w sam program, projekt
wód opadowych. Tak dla historii. Już w 2014 roku program wód opadowych został wpisany
do wpf-u. On funkcjonował. On nie był rzeczywiście dyskutowany, czy procedowany,
ponieważ w międzyczasie zaczęto opracowywać dokumentację. To jest bardzo trudna, bardzo
złożona dokumentacja, o której naprawdę wnikliwie na komisji majowej mówił pan Prezes
Andrzej Wójtowicz między innymi i mówił o wszystkim co teraz jest prezentowane. Także
o tym proszę państwa, że w międzyczasie zmieniło się dosyć radykalnie prawo wodne.
Pamiętajmy, że ta zmiana, która weszła w życie od stycznia 2018 roku też wstrzymała prace
z przygotowywaniem tego dokumentu. Dokument był przygotowany i on mówi o wszystkim.
O tym jakie są projekty dokładnie w jakich miejscach i kto będzie je realizował. A więc
w części będzie go realizował także ZIM. W części „Wodociągi”. Mówi o tym gdzie będą
zbiorniki retencyjne. Mówi o tym jak będzie usytuowany separator. To wszystko w tej
dokumentacji jest i ona była zaprezentowana. Natomiast, na pewno, na komisji branżowej nie
był omówiony szczegółowo projekt finansowania. Myślę, że został zaznaczony ten projekt
finansowania. W międzyczasie od maja trwały bardzo intensywne prace przy oszacowywaniu
wartości tego projektu. Ponieważ ta dokumentacja została przygotowana wcześniej, ale trzeba
było po prostu zmienić i na nowo oszacować ewentualne koszty tego, tej inwestycji m.in.
w związku ze zmianą ustawy o wodach opadowych. Zostało to zrobione tak naprawdę
do końca czerwca. Myśmy wtedy już zapowiadali myślę, że także pani Przewodniczącej,
że będziemy chcieli w sierpniu, wprawdzie mówiliśmy o końcówce sierpnia, to prawda,
zwołać sesję nadzwyczajną i to miał być ten punkt przede wszystkim. To, że dzisiaj zwołana
jest wynikiem tego, że jest jeszcze inny trudny temat społeczny Miasta. Natomiast to miało
być omawiane w sierpniu, to nasze aplikowanie. Pewnie zabrakło tego, żeby się spotkać,
albo raz jeszcze z komisją branżową i Finansową, żeby omówić te szczegóły. Natomiast,
mamy to wpisane w uchwale jak wyglądałoby to finansowanie.
Proszę Państwa.
Rzecz jest o tyle skomplikowana, że partnerem także naszym jest Starostwo. I rzeczywiście
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pani Przewodnicząca wspomniała, że jeden z tych zbiorników bardzo ważny, może nawet
najważniejszy ze względu na to, że opady idą w dół od ulicy Szczecińskiej, a więc także
Zaborowskiej, jest potrzebny. I tym idealnym punktem jest boisko Zespołu Szkól
Agrotechnicznych. Te nasze spotkania szły w kierunku takim, że przedstawiliśmy panu
Staroście bardzo szczegółową dokumentację. On także ją skonsultował ze swoimi
pracownikami. Umówiliśmy się w jaki sposób Miasto tę inwestycję mogłoby tam inwestować
i jakie poniosłoby koszty, po pierwsze, odtworzenia tego boiska. Więcej, jeszcze większe
koszty, ponieważ zaplanowaliśmy także zbudowanie w ramach takiej jakby waloryzacji tej
uciążliwości inwestycyjnej bieżnię około stadionową na kwotę 1,5 mln zł. To jest także
wpisane w tym projekcie. Pan Starosta początkowo był absolutnie otwarty. Natomiast po
zapoznaniu się z tą dokumentacją miał pewne pytania. Wiem, że one zostały rozstrzygnięte,
bo rozmawiałam z branżowym Wicestarostą panem Rafałem Kononem, który jest specjalistą
między innymi właśnie od gospodarki wodnej i sądzę, że w najbliższym czasie takie
porozumienie zostanie podpisane. Mam świadomość, że wygląda to tak jak byśmy
rzeczywiście stawiali państwa radnych pod ścianą jak tu mówiliście. Ale to rzeczywiście
wynika tylko z tego, że mimo że ten proces był naprawdę przez wiele miesięcy prowadzony
został skończony tak naprawdę na początku koniec czerwca, lipca jeżeli chodzi
o dokumentację kosztorysową. Wiemy o jakie środki mamy ubiegać się, bo musimy bardzo
precyzyjnie określić wielkości sum, o które będziemy się starali. I to było dopiero w lipcu
wiadome. Zawsze można powiedzieć, że było ono spóźnione, ale wierzcie państwo w tym
natłoku pracy, który między innymi ZIM realizuje bardzo wiele inwestycji, nie można było
tego zrobić wcześniej, choć zawsze możemy powiedzieć, że pewnie jeszcze można było
jeszcze innego wysiłku dokonać. Dlatego dzisiaj prosimy o to, co powiedział m.in. radny
Jursza. Istnieje szansa, przecież nikt nie powie, że w 100%, że możemy uzyskać
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tego konkursu wsparcie w wysokości 85%.
I o to wsparcie, o to, żebyśmy mogli wystąpić w tym konkursie oczywiście dzisiaj prosimy.
A jeżeli byłyby jeszcze jakieś szczegółowe doprecyzowania i państwo się zgodzicie na takie
wyjaśnienia, to prosiłabym panią Przewodniczącą o zaproszenie pana Prezesa Andrzeja
Wójtowicza, który mógłby ten program precyzyjnie opowiedzieć, ponieważ to jest zadanie,
które wspólnie ZIM i „Wodociągi” przygotowywały pod względem merytorycznym. Bardzo
dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ja rzeczywiście za chwilę poproszę
pana Prezesa no bo mam takie wątpliwości proszę państwa. Mówimy o 37 mln z czego
10 mln to są wydatki niekwalifikowane i my nie mamy zgody z partnerem na terenie którego
mamy stawiać inwestycję. No po prostu chore. Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Wysoka Rado.
W kwestii sprostowania pani Prezydent bo nigdy takich manipulacji pani nie robiła pani
Prezydent. Co się, raptem stało, że dzisiaj pani wybiega do takich ten. Na posiedzeniu
Gospodarki Komunalnej po pierwsze nie było pana Wójtowicza, to po pierwsze. Byli jego
ludzie. I nie wolno w tej sposób mówić, bo to jest niezgodnie z prawdą. Nigdy pani takich
sztuczek tutaj nie robiła. A po drugie, ja również mam może dziesiątki pytań miałbym, ale nie
od tego jest sesja nadzwyczajna. Sesja nadzwyczajna to jest już temat omówiony, temat
zaaprobowany lub nie zaaprobowany, tylko wchodzimy pod głosowanie lub wątpliwości,
które nasunęły nam się po jakimś tam spotkaniach, czy dyskusjach. Dzisiaj co? Dzisiaj z sesji
nadzwyczajnej mamy zrobić komisję branżową. I mamy pytać od a do z. Bo tych pytań
naprawdę jest bardzo dużo, które my mamy. Przynajmniej ja mam. Ja na sesji nadzwyczajnej
tego pytał nie będę. I nadal podtrzymuję swoje stanowisko.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze raz ad vocem
pani Prezydent.”
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Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Tak, bardzo przepraszam pani
Przewodniczący. Rzeczywiście na tej komisji, o której mówiłam byli pracownicy
wydelegowani przez pana Wójtowicza. Natomiast, on był na drugi dzień chyba na Komisji
Finansowej, więc mi się te dwa obrazy nałożyły. Naprawdę nie miałam żadnej intencji
manipulowania. A jeżeli odpowiadam i czy w ogóle się wypowiadam w tym temacie to
dlatego, że jak powiedziałam po części zostałam w ten projekt włączona za sprawą
współpracy z ZIM-em. Przepraszam bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. W kolejce
do dyskusji jest akurat Przewodniczący Komisji Finansów, więc będzie mógł to potwierdzić.
Bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Akurat dwa słowa historii. Swego czasu uchwalaliśmy plan
pod Jantar 1. Zadałem pytanie co z wodami opadowymi. Wówczas inżynier architekt Andrzej
P. odpowiedział: „Panujemy nad sytuacją. Nie ma problemu. To wszystko wiemy będzie
policzone i zrobione”. Potem uchwalaliśmy Jantar 2. Andrzej znów, ale K. wiceprezydent
powiedział: „Nie przejmuj się, wszystko jest w porządku, pod kontrolą itd”.Wg moich
prowizorycznych obliczeń inwestor zarobił na tym, że nie zrobił nic mimo tych obietnic circa
about 20 mln może 30. To się powinien prokurator pytać co się stało z tymi milionami,
ponieważ te miliony w tej chwili my będziemy musieli zainwestować. Oczywiście
podpuściliśmy ludzi z Kossaka robiąc zbiorniczek na 700 m³ podczas gdy brakuje nam na
20 000 m³. Ale to tak dla zmylenia ludzi. Nie każdy się orientuje i nie każdy w matematyce
jest dobry, bo to ponoć pięta Achillesowa naszej oświaty od lat. Natomiast, nie zgodzę się
z panią Prezydent co powiedziała, że zbiornik na Szczecińskiej załatwi problem
Zaborowskiej.
Pani Prezydent.
Nie załatwi problemu na Zaborowskiej. Zaborowskiej od Witosa w stronę Szczecińskiej to
jest jedna zlewnia Szczecińskiej, a tam jest druga zlewnia Piłsudskiego, gdzie też rura jest za
mała pomijam już ten odcinek gdzie tam w ogóle rury nie ma i ulicy nie można no budować.
Temat jest na komisję do dyskusji paru godzinnej, a nie tutaj na, ale nie będę rozszerzał tylko
chcę sprostować. Pani Prezydent nie ma racji. Ten zbiornik nie załatwi problemu
Zaborowskiej i Legionów, Zauchy, Kaczmarskiego itd. Nie będę wszystkich piosenkarzy tu
wymieniał. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy pani Dyrektor
jeszcze udzieli odpowiedzi na pytania, które tu padło.”
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta: „Ja tylko może dodam. Prezes
Wójtowicz wypowie się bardziej technicznie omówi tą inwestycję. Ja chciałam państwu
powiedzieć, że są trzy zadania z wielu, które pokazała koncepcja programowo-przestrzenna.
De facto w tej koncepcji zawarto również scenariusze związane właśnie chociażby o tym co
mówi pan Dobkowski, czyli z rozwojem miasta przestrzennym. Stąd jakby kolejne zadania
przed nami. My chociażby w przypadku „Klinów zieleni” nie planowaliśmy w miejscu tam
gdzie w mpzp jest określony zbiornik retencyjny właśnie tych „klinów” bo to w przyszłości
należy oprojektować. Natomiast dziś, jako ten etap pierwszy zarządzania wodami opadowymi
stawiamy te trzy przedsięwzięcia, dla których przygotowano dokumentację techniczną. Ja no
niestety nie jestem w stanie złożyć do wniosku aplikacyjnego inwestycji tych, które są jeszcze
potrzebne, bo takich miejsce pewnie problemowych w mieście jest więcej. Natomiast na
dzisiaj opracowano jako ten etap pierwszy te trzy zadania i koncepcję programową
w kolejnych latach będziemy dalej wdrażać zgodnie z tymi wyliczeniami, które zostały
dokonane i miejsca problemowe wskazane.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszcze raz Bogusław Dobkowski.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Ja szanuję panią Dyrektor bardzo wysoko i decyzji wiem,
że strategicznej nie podejmuje ona, tylko wykonuje polecenia ogólnie mówiąc Prezydenta.
Natomiast jest dziś koniunktura. Tu kolega mówi wszystkie domki w tym rejonie i mieszkania
sprzedane. Ludzie chcą mieszkać w Słupsku. Tylko dajmy ją. A to, że my myślimy pani no
Dyrektor, to możemy myśleć jeszcze jedną kadencję, dwie. Koniunktura się skończy i już nie
wróci się jak to mówią Czesi. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze Tadeusz
Bobrowski Wiceprzewodniczący.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Dziękuję pani Przewodnicząca.
Pani Dyrektor.
No właśnie o to chodzi, że powinna być alternatywa dla radnych przedstawiona. Czy robimy
w pierwszym etapie Zaborowskiej i okolice, czy robimy to co Prezydent dzisiaj proponuje.
Takiej alternatywy myśmy nie mieli. I jak załatwimy taką ilość załatwimy mieszkańców
w pierwszym etapie, a czy ten drugi etap, który ma być na Zaborowskiej ten etap bardziej
prorozwojowa inwestycja. I ten wybór powinniśmy dokonać wspólnie o ile nie powiem, radni
powinni o tym zdecydować. Zdecydowaliście sami i za pięć dwunasta ...(nastąpiło
wyłączenie mikrofonu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jerzy Mazurek
bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Jerzy Mazurek: „Chciałbym w imieniu Klubu zgłosić propozycję
odrzucenia tego projektu i zobowiązać Prezydenta, aby ten projekt omówić na dwóch
komisjach. Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na Komisji
Finansów. Nie może być tak, że teraz będziemy wykorzystywać osobę pana Prezesa
i autorytet pana Prezesa, który będzie oczywiście bronił tych racji, które zostały moim
zdaniem pogrzebane przez kierownictwo urzędu.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ja również
przychylam się do tego wniosku, bo w dalszym ciągu jestem niepewna tego o czym mówiłam
wcześniej. Nie mamy przecież zgody właściciela terenu, więc może do czasu kiedy do tego
porozumienia dojdzie, rzeczywiście warto temat odłożyć. Co pani Prezydent na wniosek pana
radnego Mazurka? Pan radny wnioskuje o to, żeby wycofać z porządku ten (wypowiedź Z-cy
Prezydenta Miasta poza mikrofonem).”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Bardzo serdecznie dziękuję za tę
propozycję. Doprecyzowaliśmy tylko, że te komisje (nastąpiło wyłączenie mikrofonu)”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszcze raz. Coś się dzieje. To na
pewno z powodu temperatury.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Jeżeli te komisje miałyby się
spotkać jeszcze, za co z góry dziękujemy, żeby szczegółowo omówić ten projekt, tak żebyśmy
mogli jeszcze spotkać się na sesji przed 31 sierpnia i złożyć ten wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego, to bardzo dziękujemy i przychylam się do tego wniosku o wycofanie
dzisiaj, a spotkanie dwóch komisji branżowych.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo, czy my musimy
głosować nad tym punktem o wycofanie?”
(wypowiedzi różnych radnych poza mikrofonem)
Jest wycofany. Tak, wycofany? Czy wszyscy są tego zdania, czy są jakieś wątpliwości? Czy
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musimy głosować? To w takim razie podejmiemy teraz taką decyzję. Poproszę o tablicę.
Kto z Państwa jest za wycofaniem z porządku dzisiejszej sesji tego punktu? Bardzo proszę
o tablicę. Za chwileczkę. Jeszcze raz powtarzam. Wycofujemy z porządku obrad. Zmieniamy
porządek obrad. Tak? (wypowiedź radnego z sali obrad poza mikrofonem) Ale zmienia się
porządek obrad dzisiejszej sesji, a zmiany porządku obrad przeprowadza się tylko i wyłącznie
w drodze głosowania z uwzględnieniem tego faktu, że to głosowanie musi być z wynikiem
uwzględniającym bezwzględną liczbę głosów. Tak?
Kto z państwa jest za wycofaniem punktu? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
16 osób „za”, nikt nie był „przeciw” i nikt się nie wstrzymał.
Czyli sprawa jest jasna.
Przechodzimy do kolejnego punktu.”
ad ppkt 2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
(druk nr 55/2),
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok. Jest to projekt na druku nr 55/2. Do mównicy zbliża
się Skarbnik Miasta Artur Michałuszek i za chwilę przedstawi nam uzasadnienie tego
projektu. Bardzo proszę.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Szanowni
Państwo.
Uchwała na druku... uchwała składa się z kilku... uchwała na druku 55/2 składa się z takich
kilku podstawowych z kilku takich elementów. Pierwsza sprawa dotyczy zmiany klasyfikacji
budżetowej. Ustawodawca postanowił o tym, aby jeden z paragrafów treść z jednego z opisu
jednego z paragrafów została zmieniona i pojawił się w rozporządzeniu Ministra Finansów
w sprawie klasyfikacji budżetowej nowy paragraf - „603”. W związku z tym, zadania
inwestycyjne takie jak „Budowa Tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej „Ringu
Kanalizacyjnego Słupska”, „Wniesienie wkładu do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych”, „Nakłady finansowe na realizację
przedsięwzięcia Aquapark Trzy Fale” wymagają korekty zmiany klasyfikacji budżetowej.
Inne zmiany, to jest w dziale 600 rozdział 616 proponujemy zwiększyć plan limitu wydatków
o kwotę 300 000 zł na ulicę „Przebudowa ulicy Szafranka i Aluchny Emelianow”. Kolejna
korekta, o której jest mowa w powyższej uchwale dotyczy środków na realizację projektu
„Kamerą i piórem. Klasyka polskiej literatury w filmach Andrzeja Wajdy”. Proponujemy
przeniesienie tam środków z rezerwy przeznaczonej na projekty kulturalne i również znajduje
się kwota zmniejszająca plan wydatków o 44 tys, to jest w związku z projektem „Rozwój
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem
mu nowych funkcji społecznych”. W wyniku tej uchwały plan wydatków ulegnie
zmniejszeniu o kwotę 44 tys. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Głos chce zabrać
w tej chwili Bogusław Dobkowski. Bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Ja mam tylko jedno pytanie. Chyba do pana Skarbnika. Ile
żeśmy uchwalili na zadanie Aluchny i Szafranka i jaką kwotę? I jaką ostatecznie poniesiemy?
Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy pan Skarbnik
jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Sekundę, sekundę. W załączniku powinno być.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Pewnie w wpf-ie.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Tzn., w tej chwili, w tym roku na tym zadaniu znajduje
się chyba sumaryczne to trzeba znaleźć w wpf-ie. Dobrze.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Sumarycznie to mamy w wpf
w następnym punkcie. (radny wypowiedział się poza mikrofonem)
Temat niebycia na komisji to już zaliczyliśmy. Czy ktoś w międzyczasie w dokumencie wpf
szuka tej kwoty?”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Teraz jest 3 mln, to jest, już sekundkę, dobrze?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Spokojnie. Już tak?”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pani Asia mi pomogła.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Bardzo dobrze. Jednak potrzebna jest
pani Asia.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Łącznie wartość zadania wyniesie 6 170 643 zł.
A wartość zadania, ponieważ korygujemy o 300.000 zł, w związku z tym...”(radny
Dobkowski wypowiedział się poza mikrofonem)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Panie radny.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Nie, pierwotnie nie mam w tej chwili przed sobą wpf-u
pierwotnego. Natomiast bo pamiętam, że myśmy jeszcze, szanowna Rada zgodziła się bodaj
na kwotę 1,5 mln zwiększenie planu wydatków w zeszłym roku, albo na przełomie roku.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych
więcej zgłoszeń. W takim razie poddaję pod głosowanie projekt. Tak? Poproszę o tablicę.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Jeszcze pan radny o dziękuję bardzo.
I mamy wynik.
12 głosów „za”, nikt nie był „przeciw” i 4 wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok.”
(Uchwała nr LV/757/18 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.)
ad ppkt 3) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
(druk nr 55/3),
(Projekt uchwały na druku nr 55/3 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny projekt uchwały ma nr 55/3 i
dotyczy również zmian w budżecie Miasta na ten rok. Bardzo proszę panie Skarbniku.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Szanowni
Państwo.
Uchwała składa się z kilku elementów. Pierwsza sprawa. Proponujemy zwiększyć plan
wydatków o kwotę 2 mln 150 tys. w ramach realizacji projektu „Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację
budynków użyteczności publicznej”. Jest to kwota przeznaczona na wprowadzenie
stosownych korekt w dwóch przedszkolach. W przedszkolu Miejskim nr 24 i Przedszkolu
Miejskim nr 25. Również proponujemy, szanowni państwo, zwiększenie planu wydatków
o kwotę 1 200 000 zł na zabezpieczenie zobowiązań Miasta wobec wspólnot z tytułu zaliczek
na fundusz remontowy. Miasto aktualnie musi uzupełnić środki zwiększyć limit, zwiększyć
15

wydatki na wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ jest realizowany program termomodernizacji
i jako udziałowiec we wspólnotach musi przekazać swoją część działki swoją część środków
pieniężnych w wyższej kwocie. Również proponujemy zmianę planu wydatków związaną
z realizacją projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty” z racji przetargów i z racji realizacji
z racji faktu, że projekt może być zrealizowany tylko i wyłącznie w roku następnym. I to tyle
jeśli chodzi o tą uchwałę.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Już widzę
zgłoszenie radny Tomasz Lesiak bardzo proszę.”
Radny Tomasz Lesiak: „Dziękuję pani Przewodnicząca. Ja mam dwa pytania w imieniu
swoim i koleżanek i kolegów ze Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego. A mianowicie, ile
wydatków przeznaczyliśmy na remonty tych dwóch placówek za kadencji Prezydenta Roberta
Biedronia? I drugie, ile w ciągu swojej kadencji Prezydent Robert Biedroń uczestniczył
w Komisji Oświaty i pochylał się nad problemami placówek przedszkolnych?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Wysoka Rado.
I znowu wysoką formą błysnął nasz wspaniały Prezydent. Obiekt oddany
do termomodernizacji. Obiekt, który ma 25, 30 lat o konstrukcji wiadomo jakiej. Wszyscy
wiedzieli w mieście, że jest drewniany. Wydawało mi się, że fachowiec, a za takiego się
uważa m.in. Prezydent Biernacki powinien sprawdzić stan techniczny tego obiektu. W jakiej
on jest kondycji. Czy warto te środki angażować? Czy opłaca się remontować, czy wręcz
odwrotnie? Czy tańsze nie będzie zburzenie i postawienie czegoś nowego na miarę naszych
czasów i na lata przyszłe? Nie, tego nie było. Jestem ciekawy zresztą, czy m.in. dostaje
dodatek specjalny. Myślę, że po tej inwestycji ten dodatek zostanie mu wstrzymany, a wręcz
za poprzednie miesiące powinien go oddać z odsetkami. Bo jak można przygotować taką
inwestycję? To jest po prostu nieprofesjonalizm. I dzisiaj, żeby nie patrzeć na to,
że najbardziej poszkodowane z tego wszystkiego to są dzieci. Dzieci, które mają miejsca
w przedszkolu. Wprawdzie pani Prezydent Krystyna Danilecka stanęła na wysokości zadania
i zabezpieczyła tym dzieciakom lokum zastępcze w dwóch szkołach, gdzie na dwa miesiące
zostało to pozwolenie od organów, które muszą takiego udzielić. Ale również wiemy
doskonale, że wykonawcy, którzy tam na tą inwestycję weszli powiedzieli, że to jest
niemożliwe wręcz cudem by się to żeby ta inwestycja przez dwa miesiące została
wykończona. Czy nie warto dzisiaj się zastanowić, że jeśli już te środki, które przeznaczymy
na dostosowanie tych szkół na przedszkola, niech te przedszkola będą jeszcze przez rok może,
a wówczas te przedszkola zburzyć, bo tam naprawdę chyba to wymagają tylko zburzenia
i postawienie nowego. Jest to pytanie i dylemat, który ja dzisiaj muszę podjąć. Czy
zagłosować za, czy przeciw? Ale strasznie jestem rozżalony na Prezydenta, że dopuścił do
takiego marnotrawstwa pieniędzy publicznych. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Tadeusz Bobrowski
Wiceprzewodniczący.”
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado.
Myślę tak. Proszę Państwa.
Trzeba liczyć pieniądze publiczne. Jeżeli tu jest 2 000 000, 150 tys. trzeba dołożyć, to pytanie
jest takie, ile to będzie kosztowało w sumie? Oczekiwałbym odpowiedzi. Czy z tych
2 000 150 zł mogliśmy uzyskać coś z dotacji unijnych, bo to jest termomodernizacja? Jeżeli
tak, to jaką kwotę? Jeżeli mamy relokować dzieci do innych placówek, to ile to będzie
kosztowało, te relokacja i na jaki okres? Czy był robiony audyt energetyczny tych obiektów?
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Jeżeli tak, to kiedy był robiony i kto go imiennie robił? Czy audytor nie był zobowiązany
sprawdzić poszycia dachowego i ewentualnie, co się dzieje ze ścianami poniżej poziomu
ziemi? I ile nas ten audyt energetyczny kosztował? I na te pytania jeżeli uzyskamy
odpowiedź, to będzie następna decyzja, czy warto robić termomodernizację tychże obiektów?
Jeżeli chodzi o przedszkole, to są baraki typu Namysłów na ulicy 3-go Maja. To on jest
w bardzo krytycznym stanie ten obiekt. Jeżeli chodzi o ulicę Wiatraczną, to w miarę on jest
dobry i tutaj jest duża lepsza jakość. Natomiast chcemy pakować pieniądze publiczne, które
nie jak będą później ewentualnie można by wykorzystać. Przypomnę pani Prezydent i panu
Prezydentowi, że na Hubalczyków powstaje przedszkole chyba za 4,5 mln. Nowe
przedszkole. Te baraki, które są w tej chwili to one mają około 45, 50 lat. Tak to szacuję.
Podobny barak był parę lat temu zburzony na ulicy Banacha. Tam gdzie było swego czasu był
Urząd Skarbowy z tego powodu, że się po prostu nie nadawał do dalszego do dalszej
eksploatacji a remont przekraczał ewentualne korzyści. Myślę, że pochopne było
zdecydowanie, że akurat te obiekty mają być termomodernizowane i jest takie myślenie
w magistracie, że unijne pieniądze Marszałka, czy inne, to jakby nie były pieniędzmi
publicznymi. To są tak samo pieniądz publiczny. I bardzo bym prosił o udzielenie tychże
odpowiedzi. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Bogusław
Dobkowski.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Ja do przedszkoli nawiążę tylko tyle, ponieważ akurat
przynajmniej Kubusia Puchatka to wręcz na moich oczach je stawiano. To obiekty
prefabrykowane, drewniane, Ciechanów z azbestem. I one w ogóle no powinny chyba być
dawno rozebrane. Przewidziane były na 25 lat. Stoi to przynajmniej 34 lata. Co znaczy
remontowanie? No mój Boże ja miałem 20-letniego kiedyś Poloneza no de facto można by
mu kapitalkę zrobić, tylko się pytam po co? Ale jesteśmy w sytuacji tutaj znów przymusowej.
Muszę jednak no nawiązać do innej sprawy i zapytać jednocześnie panią Prezydent. Na moją
interpelację co się stało, ze nie budujemy Legionów i Zaborowskiej nawet pan Prezydent
Biedroń się wypowiedział w konferencji prasowej i odpowiedź dostałem bardzo długą, a jak
ktoś pisze bardzo długo tzn., że nie ma jak tego uzasadnić, że za drogo i się nie opłaca budżet
Miasta itd. Nie może 2 mln chyba 300 tys. dołożyć. No jeżeli tam nie może dołożyć, to my tu
wyrzucamy w błoto, tutaj za jednym zamachem z niedopatrzenia czyjegoś 3 mln lekko.
Ja dlatego się zapytam, że my oczywiście rozumiemy rodziców, rozumiemy dzieci
i rozumiemy, że ktoś nawalił, ale musimy ratować no sytuację. I me będziemy
prawdopodobnie musieli te pieniądze dać. Tylko ja zapytam, bo jutro przetarg znów będzie
kolejny otwarty na Legionów, Zaborowskiej. Jeżeli padnie ta sama kwota, czy znów ci ludzie
otrzymają odpowiedź, że Miasto pieniędzy nie ma? Jeżeli nie będzie miało tam, to będę
głosował, żeby nie miało i tu. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ja również jestem
mam dylemat, bo zdaję sobie z tego sprawę jak bardzo potrzebne są przedszkola. Szczególnie
ważne to jest w momencie kiedy dzieciom przypisano już miejsce w przedszkolu. Z drugiej
strony wiem jakie oszczędności ciągle mamy w tej kwestii, która dotyczy remontów i napraw
w oświacie. Co roku jest ten sam kłopot. To z czegoś po prostu wynika. Najłatwiej oszczędzać
na oświacie przecież. Ale rzeczywiście temat jest ważny, kto i kiedy zadecydował o tym, że te
dwa przedszkola mieszczą się w projekcie termomodernizacji. Już nie wspomnę również tego,
że my tu mówimy rozwalających się dwóch przedszkolach, a pan Prezydent odpoczywa. Pani
Lidia Matuszewska.”
Radna Lidia Matuszewska: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Koleżanki i Koledzy.
My byśmy (nastąpiło wyłączenie mikrofonu)”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszce raz bardzo proszę się zgłosić.
Jeszcze raz bardzo przepraszam, ale jakiś mamy malutki kłopocik. Bardzo proszę pani Lidia
Matuszewska.”
Radna Lidia Matuszewska: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Koleżanki i Koledzy.
Myślę, że my tu bardzo długo moglibyśmy na ten temat dyskutować. Szkoda jest tylko tych
dzieci, tych rodziców, bo dzieci przez dwa miesiące się przyzwyczają w tych szkołach później
znowu trzeba przeprowadzać. Ale proszę państwa, jeśli ja tu słyszę, że te budynki tam stoją
45 lat 50, to już jest ruina. Nieoficjalnie się dowiedziałam, że tam jest azbest, więc nad czym
my się w ogóle zastanawiamy? Ja jako matka, babcia, prababcia. Ja to twierdzę. Zburzyć
i postawić tak jak się należy. Niech to kosztuje drożej, ale wiemy, że to będzie znowu na ileś
tam lat. Bo dyskutować to my możemy bardzo długo. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję pani radna za ten głos.
Jeszcze Tadeusz Bobrowski ad vocem bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Bobrowski: „Dziękuję pani Przewodnicząca. Po tej
wizycie mojej na ulicy 3-go Maja doszedłem do wniosku, że tam, jeżeli chodzi
o termomodernizację, to sam obiekt będzie robiony, ale jeżeli chodzi o ogrodzenie i dojście
do tego przedszkola, to muszę państwa poinformować, że tam jest droga szutrowa. Tam jeżeli
trzeba przejść po deszcze, to po prostu trzeba kalosze mieć. Tam nie było remontu chodników
łącznie z ulicą Batorego no w XXI wieku, tam się nic nie działo. A ogrodzenie pamięta czasy
kiedy to przedszkole powstawało. Jest zaniedbane, połamane. Myślę, że ta termomodernizacja
tego nie załatwi, jeżeli będzie decyzja, że robimy to. To jest temat oddzielny. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. O tym już właśnie
mówiliśmy, że najlepiej oszczędzać na oświacie i ciągle przycinać na inwestycje i remonty.
Zbigniew Wojciechowicz bardzo proszę.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado. Pani Prezydent.
Chciałbym się tylko dowiedzieć, ile już włożyliśmy pieniędzy w ten remont? Czy jakieś
pieniądze już zostały włożone w ten remont przedszkoli, czy na razie jeszcze żadne?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze Jerzy
Mazurek i za chwilę oddam głos pani Prezydent. Bardzo proszę panie radny.”
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Mazurek: „Dziękuję uprzejmie.
Szanowni Państwo.
Znów stoimy przed dylematem. Bo jak zagłosujemy przeciw, to na pewno na konferencji
prasowej w poniedziałek będzie, że radni nie dali, a przecież myśmy chcieli ten remont
szybko przeprowadzić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to chcę zapytać panią Prezydent,
czy jeżeli odstąpimy od programu termomodernizacji tych dwóch obiektów, jakie będą
konsekwencje przy tym dużym programie, bo tam jest 20 obiektów do termomodernizacji.
Czy jest możliwość, że w ostatniej chwili wycofamy się z tych dwóch obiektów? Kolejne
pytanie. jak to się ma do przetargu jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych? Bo na
spotkaniu wczoraj kolega Mieczysław pytał o to. Ja mam olbrzymie wątpliwości, czy
możemy, czy państwo możecie jako zamawiający zwiększyć o milion, czy na każdym
obiekcie o milion kwotę do termomodernizacji. I wreszcie trzecie pytanie, o którym
chciałbym żebyśmy dzisiaj pani Prezydent porozmawiali. Stoi obiekt na ulicy Grottgera po
ogólniaku. Nie pamiętam IV-tym chyba. Czy nie warto by było rozważyć, żeby ten obiekt,
który tutaj próbowano nas przekonać, żeby przekwalifikować na cele mieszkaniowe
i sprzedać, czy jego nie zagospodarować w szybkim tempie właśnie na obiekt przedszkolny?
Przynajmniej pierwsze i drugie piętro. Może to by się okazało rozwiązaniem ekonomicznym,
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a na pewno ten obiekt przynajmniej powierzchniowo i kubaturowo jest solidny i spełnia
warunki. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Tych pytań jest tak
dużo, więc najpierw udzielę głosu pani Prezydent, a dopiero później następne osoby
w kolejce.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
Tak to jest bardzo trudny temat. Trudny i społecznie i w odpowiedzi na pytanie jaką podjąć
decyzję i co powinno być najbardziej racjonalne, także pod względem ekonomicznym.
Innymi słowy, jaka może być najbliższa przyszłość tych obiektów?
O sytuacji dotyczącej kiedy, kto, kto dokonywał audytu powie pani Dyrektor Ewa WeitmannRudewicz, ponieważ to jest Wydział Inwestycji, który realizuje to zadanie. Natomiast ja
powiem o tym co zdiagnozowałam w międzyczasie od momentu kiedy dowiedziałam się
wspólnie z Wydziałem Oświaty jako wydziałem, który odpowiada za przede wszystkim
proces edukacyjny, za stworzenie właściwych warunków procesu edukacyjnego, czy procesu
opiekuńczego w szkołach i przedszkolach, ponieważ to stał się także nasz temat w tym
momencie. Po pierwsze. Przedszkole nr 24, zacznę od kosztów. Kwota ogólna, która została
zapisana w umowie na termomodernizację to jest bez 4 tys. 700 000 zł. Z tego z Urzędu
Marszałkowskiego, czyli ze środków unijnych pamiętajmy dofinansowanie 68%, to jest 475
tys. Tyle otrzymujemy w ramach tego projektu ze środków unijnych. My musimy jako Miasto
dołożyć kwotę 220. I tak była zapisana umowa. W wypadku jeżeli teraz dołożymy te
określone przez ekspertyzę wykonaną w trybie nagłym, ale bardzo szczegółową, opisującą te
zadania, dołożylibyśmy przeszło 800.00 zł, to Przedszkole nr 24 będzie kosztowało milion
590 kilka tys. zł. Pytanie - odpowiedź na pytanie, czy jesteśmy w stanie zbudować
przedszkole, a taka potrzeba pilna jest? Za takie pieniądze oczywiście nie jesteśmy w stanie
ponieważ to przedszkole, które oczywiście w szybkim tempie ze względu na sposób
konstrukcji jaki wybraliśmy powstaje na Hubalczyków w ciągu rzeczywiście krótkiego czasu,
pół roku, powinno stanąć, aczkolwiek pół roku to zawsze są procedury. Czyli musimy mieć
mniej więcej plan roczny na budowę nowego obiektu, to jest 4 800 000, oczywiście
z wyposażeniem. Więc to jest spora różnica. Pytanie, czy rzeczywiście nas stać, choć mówię,
po obejrzeniu tych obiektów też miałam takie nieodparte wrażenie, że można by to zburzyć
i w szybkim tempie coś zrobić. Na razie o kosztach. Za chwilę powiem o działaniach naszych.
Przedszkole nr 25. Wartość zadania na tym przedszkolu, to jest Kubuś Puchatek, była na
kwotę milion 23 tys. zł. Z tego samorząd województwa dawał nam 700 tys. zł. Koszt teraz
dodatkowych prac remontowych dających szansę na istnienie tego przedszkola na pewno
przez kilka najbliższych lat, to razem będzie milion 850 tys. Czyli za takie pieniądze i jedno
i drugie przedszkole będzie umownie mówiąc uratowane. Specjaliści różnie mówią.
Wykonawcy, z którymi rozmawiałam, z jednym wykonawcą, w piątek mam spotkanie kolejne
z wykonawcą Przedszkola 25, mówi, że ten obiekt na pewno 10, 15 lat w dobrej kondycji
będzie stał. Oczywiście uczciwość wymaga, żebym dopowiedziała, że na pewno będą
dodatkowe jeszcze koszty związane chociażby z pewnymi bieżącymi remontami po
zakończeniu tych prac termomodernizacyjnych. Bo na pewno trzeba będzie zmienić kafelki
w łazienkach, więc te dodatkowe koszty na pewno jeszcze będą, ale generalnie powinniśmy
się zmieścić na dwóch przedszkolach dodatkowo w kwocie 1 600 tys. i 1 850 tys. zł. Czyli
Miasto do każdego przedszkola dołoży: do jednego milion, a do drugiego milion 200 300 tys.
zł. Co by było gdybyśmy z tego projektu wyszli?
Tak, to też była taka pierwsza nasza myśl, bez wnikania w to, czy jest to możliwe prawnie.
Burzymy oczywiście wtedy uzyskanie wskaźników, bo dofinansowanie do termomodernizacji
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wymaga także spełnienia określonych wskaźników. Państwo wiecie, to mówiliśmy przy
okazji także MCK-u. Jeżeli Szkołę Ekonomiczną nie będziemy termomodernizowali, to te
środki musimy przeznaczyć na inne obiekty. Mamy określony czas umów. W związku z tym,
tych wskaźników pewnie byśmy nie mogli uzyskać, w związku z tym też nie ma gwarancji,
czy Marszałek zgodziłby się na to, żebyśmy te dwa zadania wyjęli, bo przecież pamiętajmy,
że się liczy to w rozrachunku całego województwa. On za to rozliczeni środków unijnych
i uzyskanie wskaźników niezbędnych jest odpowiedzialny. To jeżeli chodzi o koszty jakie są
potrzebne. W związku z tym wydaje się, że dzisiaj wycofać się nie możemy i nawet powody
ekonomiczne zawsze moglibyśmy pewnie znaleźć środki. Natomiast to jest kwestia czasu. Na
jedno i na drugie przedszkole potrzebowalibyśmy co najmniej rok, żeby móc postawić nowe
obiekty. I to byłby dobry kierunek, ale pod warunkiem, że mielibyśmy takie obiekty, które
byłyby zastępczymi na długi okres czas. I myśmy zaczęli szukać z panią Dyrektor Anią
Sadlak i Bogną Winiarczyk innych rozwiązań. Np. szukaliśmy rozwiązania prostego
i szybkiego, czyli wynajem albo kupno kontenerów. Kontenery to są takie obiekty, które
spełniają wszelkie standardy i przedszkola są budowane. Jeden kontener proszę państwa, jest
potrzebny na, 5 kontenerów potrzeba na jedną grupę. A jeden kontener roczny koszt to jest 40
Aniu, roczny, czy miesięczny? 40 tys. miesięcznie jeden kontener. Na jedną grupę
potrzebujemy 5 kontenerów, czyli miesięcznie 1 grupa to jest 200 tys. zł. To cały rok
wynajmu kontenera to są potężne miliony, więc absolutnie w to nie moglibyśmy pójść, mimo
że to byłoby rozwiązanie na pewno najbardziej sensowne i standardy dla dzieci w tym
przedszkolu bardzo wysokie. Dlatego też podjęliśmy inne próby. Po pierwsze, poszliśmy do
siedziby budynku LO IV na Grottgera. Bo on ciągle nas korci w jaki sposób moglibyśmy
jednak wykorzystać jego potencjał, żeby zostawić tam przedszkole. Otóż okazało się,
że przebudowa przede wszystkim tego co wymaga pełnostandardowe przedszkole, czyli
ciągów nie komunikacyjnych nawet, ale kanalizacyjnych to są potężne pieniądze. Na pewno
nie wystarczyłyby te, które dzisiaj wydamy na te dwa przedszkola. Niemożliwe.
I Niemożliwe to jest w krótkim czasie. W związku z tym zaczęliśmy szukać innych
rozwiązań. I znaleźliśmy je w dwóch siedzibach w tym samym osiedlu, w tej samej dzielnicy,
bo to też było bardzo ważne, żeby rodzicom zdjąć ten dyskomfort, który oczywiście będą
czuli rodzice i dzieci przede wszystkim w tym najbliższym okresie czasie. Stąd pomysł
uzgodniony z dyrektorami. Dziękuję Dyrektorom Szkoły nr 3 i Liceum nr IV na
Zaborowskiej za to, że naprawdę fantastycznie podjęli to wezwanie wspólnie z dyrektorami
przedszkoli ustaliliśmy przy wsparciu Sanepidu i Straży, że przenosimy Przedszkole nr 24 do
siedziby na Banacha po dawnym wygaszanym już gimnazjum, na parterze. Musimy
oczywiście spełnić wszystkie standardy, chociaż wszystkich na miarę przedszkola
potrzebnych nie będziemy mogli. I Przedszkole nr 25, po sąsiedzku bez mała, po drugiej
stronie Zaborowskiej do LO nr IV, też na parterze. Takie mamy uzgodnienia i to pozwoli na
to, żebyśmy mogli znowu wprowadzić wykonawców na plac budowy na tych dwóch
przedszkolach i na trzecim na Wiatracznej, gdzie jest mniejszy zakres prac, dużo mniejsze są
straty tak, żeby dzieci mogły rzeczywiście mieć opiekę od pierwszego, czy dokładnie od
trzeciego września, a rodzice ten spokój. Ponieważ temat jest oczywiście bardzo trudny także
społecznie dlatego też, każdy rodzic dostał zaproszony telefonicznie przez nauczycieli
obydwu przedszkoli imiennie na spotkanie jutro w ratuszu o godz. 17.00 jedno przedszkole,
18.30 drugie przedszkole, żebyśmy po prostu z rodzicami ten temat bardzo szczegółowo
porozmawiali, żebyśmy zyskali ich akceptację, ustalili też pewne szczegóły dotyczące
funkcjonowania tych zamiennych umownie przedszkoli. Jeżeli chodzi o pytanie pani
Przewodniczącej w sprawie oświaty i remontów oświatowych. Pewną satysfakcję możemy
mieć, że za tej kadencji Rady środki na remonty w szkołach na termomodernizację, na
wyposażenie poszły rzeczywiście znaczące. Chyba najwyższe w ostatnich 8, czy 10 lat, ta
kadencja Rady Miejskiej przeznaczyła te środki zarówno na przedszkola jak i na szkoły.
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Zasada jest taka. Od wielu lat Wydział Edukacji przygotowuje plan remontów bieżących i co
roku mamy zapisaną stałą kwotę. Milion zł to są remonty bieżące co roku w wakacje
wykonywane. Ale w tym tylko roku poza tymi remontami na zadania inwestycyjne w postaci
boisk także z budżetu partycypacyjnego, to są także środki publiczne, termomodernizacja
wydajemy 20 mln zł, bo pamiętajmy, że poza tymi 2 przedszkolami, które mają lat 30, 36 nie
50, to termomodernizujemy 6 innych obiektów oświatowych. W ubiegłym roku też
zrobiliśmy 6 obiektów oświatowych. To są bardzo znaczące środki. Wiemy doskonale,
że spośród wszystkich placówek oświatowych nieliczne to są obiekty nowe. Naprawdę
nieliczne. Najstarszy obiekt I LO w 1857 roku wybudowany, ale dobrze zbudowany,
w związku z tym on tam te nakłady remontowe są trochę mniejsze był termomodernizowany.
Najmłodsza szkoła na Hubalczyków nr 5 już też ma kilkanaście lat. Natomiast zdecydowana
większość naszych obiektów to są obiekty 100-u letnie, 90-cio, 80-cio, czy tam te w latach
50-tych zbudowane no i te przedszkola, które podobnie jak baraki na ulicy Leśnej mające 60
lat miały być na czas określony póki co taką rolę pełnią. Natomiast ten zakres prac, który
określony został przez ekspertów na pewno tę żywotność wydłuży, to pierwsza rzecz,
a przede wszystkim naprawi. Sprawi tak, żeby te wiązary węzły wiązarów dachowych dach
słupy nośne były po prostu naprawione, czyli tak naprawdę zrobione od nowa w tych
przynajmniej fragmentach. To tyle z takich doświadczeń humanisty, który staje się trochę
technikiem. Dziękuję bardzo”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ad vocem Tomasz
Lesiak bardzo proszę.”
Radny Tomasz Lesiak: „Pani Prezydent.
Ja nadal nie uzyskałem odpowiedzi na swoje dwa pytania. A mianowicie ile razy Prezydent
Biedroń był na Komisji Oświaty i pochylał się nad problemem przedszkoli? I drugie ile
wynosił całkowity remonty za kadencji Prezydenta Biedronia w tych dwóch placówkach?
Konkretnie mi chodzi o sumy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ja odpowiem panu
na pierwsze pytanie, bo jestem członkiem Komisji Edukacji. Nie było pana Prezydenta.
Jadwiga Stec bardzo proszę.”
Radna Jadwiga Stec: „Dziękuję. Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Wysoka Rado.
Szanowni Goście.
No ręce opadają. Proszę zwrócić uwagę co się stało dzisiaj z tej nadzwyczajnej sesji. Jest to
sesja robocza. Po części dyskusja ta powinna się odbywać na komisjach. Ja pamiętam
początek naszej kadencji i pamiętam swój głos kiedy powiedziałam, zwracałam się do
nowego zarządu do władz, żeby zrobić audyt, żeby ustalić zadania, priorytety w naszym
mieście, ponieważ po minionej kadencji pana ówczesnego prezydenta Kobylińskiego czarna,
czarna dziura tu była i miało to się zmienić. I co się okazało? Dalej funkcjonuje bylejakość. Ja
to słowo używałam wielokrotnie i myślałam, że ta zmiana, zmiana i nowe spojrzenie i nowi
prezydenci z tym wielkim wizjonerem Prezydentem Biedroniem zmieni naszą słupską
rzeczywistość. I drodzy państwo wielkie rozczarowanie. Rozczarowanie dookoła, bo
używałam takiego słowa pudrowanie pudrowanie. Radni wyciągali na kolejnych sesjach
i komisjach jakieś szczątkowe informacje. I tak naprawdę zwykle już to słowo też było znane
wrzutki, dostawaliśmy wrzutki i pistolet do głowy, pod ścianę, bo trzeba, bo termin mija, bo
konieczność wielka i zastanawiam się gdzie jest gospodarz tego miasta? Po której stronie on
jest i gdzie on w ogóle jest? Powiem tak. Ani- te nasze niedźwiadki, ani „Kocham Słupsk”,
ani murale nie przykryją tego tej nagości właściwie Słupska tej nagości. Bo ja myślę,
że dyrektorzy przedszkoli, dyrektorzy szkół oni zgłaszają od lat swoje potrzeby i myślę,
że dyrektorzy zgłaszali takie potrzeby. Natomiast pokornie znosili wszystkie pewnie nakazy.
21

Z racji oszczędności, z racji braku środków finansowych. I powiem na koniec tak. Czuję się
zażenowana. Zażenowana tym, że radni dzisiaj stają w obliczu właśnie takiej trudnej sytuacji,
bo społecznej, bo dzieci, że pierwszego września te dzieci i rodzice będą być może
rozrzucani po różnych placówkach, że. Zażenowana dla tego, że wcześniej pani Prezydent,
która tak związana jest z oświatą i doskonale zna pani te problemy, nie reagowała wcześniej,
żeby rzeczywiście zadbać o to, żeby dzisiaj nie było tego tematu. Ja myślę tak, że należy
rzeczywiście dzisiaj bardzo mocno zastanowić się nad tym, żeby ta bylejakość przestała
istnieć. I wydaje mi się, że pudrowanie nic tu nie pomoże. I żal nam tych pieniędzy
publicznych wyrzucanych w błoto po raz kolejny. Jestem przeciwna, żeby łatać dziury w ten
sposób, że znowu kolejne pieniądze pójdą na doraźną tylko i wyłącznie doraźną pomoc temu
przedszkolu, a zastanowić się w naszych zasobach, co można zrobić, żeby rzeczywiście
zabezpieczyć pobyt w przedszkolu dla tych dzieci i wybudować godne warunki tym dzieciom
służące na lata, że każdy mieszkaniec tego Słupska i radny będzie miał świadomość, że nie
zostały zmarnowane po raz kolejny pieniądze. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ad vocem pani
Prezydent.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Rzadko z tego narzędzia
korzystam, ale rozumiejąc oczywiście to, że sytuacja wywołuje emocje i słusznie, to muszę
jednak powiedzieć, że ani dyrektorzy tych przedszkoli nie zgłaszali tego problemu. Myśmy
w wydziale tego nie wiedzieli tylko z jednego powodu, ponieważ co jest obowiązkiem
dyrektora w obiekcie? Dyrektor ma obowiązek robić tzw. przeglądy techniczne roczne
i pięcioletnie. I myśmy obejrzeli na spotkaniu z kolegami radnymi dwa dni temu księgi
każdego obiektu i proszę uwierzyć, że w żadnej księdze nie było zapisane to, co się okazało
kiedy zaczęto dokonywać czegoś co się nazywa odkrywką. Czyli zdjęto te ściany i wtedy się
okazało co się jest pod spodem. Jeden tylko zapis pan Przewodniczący Mazurek znalazł
w jednym przedszkolu, że ugięcie dachu nad kuchnią w jednym z przedszkoli. Nic więcej.
W związku z tym, proszę mi wierzyć, bo zostałam wywołana imiennie, że nie było żadnej
sugestii. Poza naszymi domniemaniami tak, że to są stare obiekty, że jest cokolwiek. Więcej,
zapytałam też wykonawcy i prosiłam o absolutną szczerość, czy kiedy wszedł na plac
budowy, a jest to budowlaniec, konstruktor, na Przedszkolu nr 25, czy miał wyobrażenie,
że może go coś takiego spotkać? Odpowiedział ze szczerością, że absolutnie nie, dopiero
kiedy dokonał odkrywki. Czy można było dokonywać odkrywki przygotowując audyt
energetyczny na pewno powie o tym pani Dyrektor Ewa Weitmann. Proszę o to, żeby mogła
powyjaśniać te sprawy techniczne.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Bardzo proszę w imieniu pani
Prezydent pani Dyrektor.”
Dyrektor Wydziału Inwestycji Ewa Weitmann-Rudewicz: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado. Pani Prezydent.
Chciałabym troszeczkę zacząć szybko od historii. Do budżetu Miasta w 2014 r. wprowadzone
zostało zadanie inwestycyjne w zakresie którego zawierało się przygotowanie audytów
energetycznych i projektów budowlanych termomodernizacji 11 obiektów użyteczności
publicznej, w tym właśnie 3 przedszkoli, o których dzisiaj rozmawiamy. Wprowadzenie tych
obiektów do zakresu rzeczowego poprzedzone zostało analizą przeprowadzoną w 2013 r.,
analizą energochłonności wszystkich obiektów. Stan obiektów, zarówno na podstawie
oględzin jak i przede wszystkim ocen stanu technicznego nie budził zastrzeżeń. Jeżeli chodzi
oczywiście o konstrukcję budynków. Są to obiekty wybudowane w latach 83-84, więc w tej
chwili mają 34, 35 lat. W podobnym wieku jest budynek przy ulicy Wiatracznej i jak państwo
wiecie jest on znacznie mniej naruszony tzw. zębem czasu. Ale i nie tylko zębem czasu.
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Projekty termomodernizacji wraz z audytami zostały opracowane we wrześniu
i w październiku 2014 r. Tutaj padło pytanie o koszt audytu i koszt projektu, to muszę
z pamięci powiedzieć mniej więcej koszt projektu około 24.000 zł. Koszt audytu około
4.000 zł. Rozporządzenie o tym jak powinien wyglądać projekt budowlany i prawo
budowlane, które do projektów termomodernizacji krótko mówiąc nie ma potrzeby
opracowywania ekspertyz, czy orzeczeń stanu technicznego. Projektant i audytor bazują na
ocenie stanu technicznego. I wzmacnianie konstrukcji budynku to nie jest projekt
termomodernizacji proszę państwa. Termomodernizacja to są tylko elementy polegające na
zwiększeniu energochłonności danego obiektu. I projekty te wraz z projektami 19 innych
obiektów użyteczności zostały załączone do wniosku o dotację. W IV kwartale 2016 r.
podpisana została umowa o dotację. Wydatki na termomodernizację tych trzech obiektów to
wynoszą sumy tych trzech umów około 2,5 mln zł, z czego Unia dokłada milion 670,
a Miasto Słupsk 865 tys. zł. I w ramach tych środków przewidziana jest realizacja takich prac.
Ocieplenie ścian i stropodachów plus jednokrotne pokrycie dachu po wdmuchiwaniu
granulatu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wymiana całej instalacji c.o.
wraz z instalacją solarną na dwóch przedszkolach 24 i 25. W skład ocieplenia ścian wchodzi
demontaż płyt azbestowych, montaż płyt OSB oraz mocowanie styropianu zaprawą
tynkarską. Chciałam państwu powiedzieć, że nikt by się nie poważył na odrywanie tych płyt
azbestowych, żeby dojść do poszczególnych warstw, żeby sprawdzić co się pod spodem
znajduje, ponieważ do tego muszą być zatrudnione specjalistyczne firmy. I z powrotem takiej
płyty już się nie umieści, więc stąd to nie powiem, że czekanie do, bo nie podejrzewaliśmy,
że w ten sposób to wygląda. I w trakcie prac po odkryciu konstrukcji ścian i dachów okazało
się, że, po pierwsze, część słupów ścian i belek podwalinowych drewnianych uległa
degradacji. Głównie z powodu napływających wód deszczowych. Wpływ wód opadowych
z terenu w kierunku budynku i te słupy uległy degradacji na wysokości około 60 cm nad
terenem. Oczywiście izolacja termiczna ścian w tej strefie 60 cm również uległa została
zdegradowana wskutek ciągłego zamakania. Płyta ścienna też jest zdegradowana na
wysokości około 60 cm. I dotyczy, ten stan, wszystkich przedszkoli. W Przedszkolu nr 15,
czyli przy ulicy Wiatracznej w stopniu minimalnym. Chciałabym państwu tutaj też
powiedzieć, że te nasze prace może o tym więcej powiem, co będziemy wykonywać, ale to
nie jest pudrowanie. To jest ratowanie konstrukcji przedszkoli. I tak, konstrukcja dachu
w Przedszkolu nr 24 i 25. To są kratownice drewniane. Drewno nie nosi śladów zagrzybienia,
czy zniszczenia przez szkodniki. Jest zdrowe. Natomiast degradacji uległy jedynie węzły
kratownicy. I to jest bardzo ważna sprawa, ale proponuję tutaj projektant osoba techniczna,
która z uprawieniami, która nam opracowuje orzeczenie techniczne, proponuje podlewarować
wszystkie kratownice i skręcić je każde wkrętami ciesielskimi, około 14 wkrętów w jednym
węźle. Ponieważ połączenia ciesielskie są na klej wykonane. I ten klej raz, że już z racji
wieku utracił swoje właściwości. Ponadto dzieje się to wszystko na poddaszu. Także tam są
wysokie temperatury i ten klej uległ po prostu wiązary się rozchodzą. W paru miejscach już
wyskoczyły z zamków i trzeba je z powrotem wprowadzić i poskręcać. Oczywiście dach jest
oparty ciężar z dachu przenoszony jest na ściany. Także jeżeli kompleksowo naprawimy
ściany, wykonamy te słupy, belki podwalinowe z odpowiednią izolacją belek podwalinowych
i dach będzie prawidłowo pracował, to w zasadzie mamy można powiedzieć nową
konstrukcję proszę państwa dachu. Ponieważ deski nie są zmurszałe jeżeli chodzi o dźwigary.
I opracowane wstępnie orzeczenia techniczne wskazują następujące działania. Tak jak
państwu mówiłam wymiana słupów na odcinku 60 cm od posadzki oraz podwalin
drewnianych, wymianę płyt ściennych na wysokości 60 cm i ułożenie wełny mineralnej
w ścianach 60 m nad posadzką. Dach: podstemplowanie kratownic, lewarowanie do
płaszczyzny poziomej, wzmocnienie węzłów wkrętami, skręcenie tej całej konstrukcji no
i oczywiście roboty towarzyszące wystąpią. Pokrycie dachu, podsufitka, roboty malarskie
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i oświetleniowe. W trakcie robót okaże się w jakim zakresie te prace będą wykonywane.
Z pewnością roboty będą musiały być rozliczane kosztorysem powykonawczym. I jeszcze
jedną pracą, którą należy wykonać jest odprowadzenie wód deszczowych od budynku
poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, czyli jego obniżenie i wykonanie opasek z kostki
betonowej o pochyleniu od budynku. Łączne, szacunkowe koszty tych prac wynoszą
2.150.000 zł brutto. Oczywiście jest to szacunek. Planujemy te prace udzielić zamówień
wykonawcom, którzy wykonują roboty termomodernizacyjne ze względu na to, iż czyli
udzielenie jest uzasadnione z wolnej ręki z tytułu tego, że prace termomodernizacyjne są
uzależnione od robót wzmocnienia konstrukcji. Po prostu nie można ich wykonać bez tego
wzmocnienia. Brak czasu występuje na postępowanie przetargowe. Prace te nie są pracami
prostymi, których może się podjąć każdy wykonawca na rynku, a w związku z trudnościami
z pozyskaniem wykonawców co ostatnio widzimy, co się dzieje, istnieje prawdopodobieństwo
ich nie wyłonienia w postępowaniu przetargowym. Wszyscy z wykonawców, którzy
wykonują prace termomodernizacyjne zgodzili się wstępnie na wykonywanie tych prac.
Także są nawet w trakcie opracowywania wstępnych kosztorysów. Reasumując chciałabym
państwu powiedzieć tak, że wykonanie tych robót wzmacniających konstrukcję i wszystkich
prac termomodernizacyjnych sprawi, że będziemy mieli bezpieczną konstrukcję ścian i dachu.
A wody opadowe nie będą już jej dewastowały, ponieważ odprowadzimy je od budynków.
Będą nowe podsufitki w pomieszczeniach przedszkolnych. Także też wnętrze się zmieni.
Będzie nowa efektywna instalacja c.o. Obiekty będą energooszczędne, ponieważ będzie
ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana stolarki i będą estetyczne. Zyskają nowe elewacje
i okna. I biorąc pod uwagę powyższe, uzyskamy bezpieczną konstrukcję przedszkola. Myślę,
że po wzmocnieniu konstrukcji te przedszkola te minimum 15 lat będą mogły funkcjonować.
Przedszkole na Wiatracznej już istnieje 35 lat i mimo że ono ma nieco inną konstrukcję,
wiązary tam nie występują kratowe tylko pełne wiązary, ale 4 z nich uległy przekrzywieniu.
Trzeba to naprostować i w związku z tym nie trzeba będzie wymieniać całych połaci dachu,
nie trzeba będzie skręcać w takim zakresie wiązarów jak w dwóch pozostałych przedszkolach.
No to sami państwo widzicie. Mamy zdrową konstrukcję, nowe zewnętrzne. Nie ukrywam,
że zalecane będą jedynie roboty remontowe wewnątrz, bo tam wewnątrz szczególnie
widziałam Przedszkole przy ul.3-go Maja no nie wygląda dobrze. Łazienki i będą one
wymagały prac remontowych. Łączny koszt we wszystkich trzech przedszkolach, czyli roboty
dodatkowe i termoizolacyjne wyniesie około 4.685.000 zł, w tym udział Miasta około
3.015.00 zł, a Unia Europejska 1.760.000 zł. Koszt wybudowania nowego przedszkola
w konstrukcji modułowej. Tu mamy oszczędność czasu, ale mimo wszystko trzeba mieć na
wybudowanie tego przedszkola około roku czasu, to około 5 mln zł. No i jeszcze jest jedna
kwestia. Budowa nowych przedszkoli w sytuacji zmniejszenia się liczby mieszkańców miasta
jest kontrowersyjna, bo nie wiadomo czy te przedszkola będą nam potrzebne w takiej liczbie
na terenie miasta. Ponadto, przedszkola potrzebne są już na ten rok. A istniejących
przedszkoli nie można użytkować ze względu na bezpieczeństwo. Bo tu padło też takie
stwierdzenie, że może ten rok przeczekajmy jeszcze w tych przedszkolach tak jak one są. Nie
da się tego. Po prostu stwarzają zagrożenie szczególnie dachy. I jeszcze taki wariant był
rozważany wstrzymania prac, zrezygnowania z termomodernizacji. Nie wykonanie tych prac
o dofinansowanie których wnosimy, wiążę się przede wszystkim z przerwaniem robót
termomodernizacyjnych, zapłatą wykonawcom za roboty wykonane, czyli rozbiórka, stolarka,
grzejniki. Tak?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Państwo radni i pan redaktor, czy
możemy prosić o ciszę, bo nie wiem kogo mam słuchać, was bardziej, czy pani Dyrektor? Tak
pani Dyrektor.”
Dyrektor Wydziału Inwestycji Ewa Weitmann-Rudewicz: „Zakończyć? Również wiąże się to
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z nie uzyskaniem współczynników uniknięcia c.o. i energooszczędności dla całego projektu,
a w tym projekcie biorą udział również nasi partnerzy, ościenne gminy i zwrot dotacji unijnej
w wysokości około 1.680.000 zł jeżeli dojdzie do zwrotu tylko tej dotacji, tak? A nie na
wszystkie inne obiekty. Natomiast, w przypadku uzyskania kwoty na sfinansowanie prac i to
też muszę powiedzieć o tym, że Przedszkole nr 15 na Wiatracznej może być uruchomione od
1 września. Pozostaną tylko pewne roboty zewnętrzne na elewacjach, a Przedszkole 24 i 25
w terminie późniejszym. Trwają uzgodnienia z wykonawcami. Jest jeszcze jeden temat. Nie
ujęcie tych przedszkoli w wykazie obiektów do termomodernizacji i nie podjęcie w nich robót
spowodowałoby, że przedszkole nadal by było użytkowane w taki sposób jak do tej pory,
a ich stan ulegałby pogorszeniu. Co zagrażałoby katastrofą budowlaną nawet. To już
wystarczy? Dobrze. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Radna Jadwiga Stec
ad vocem.”
Radna Jadwiga Stec: „Do pani Prezydent.
Pani Prezydent. Ma pani rację. Dyrektorzy przedszkoli są nie od tych zadań, o których
wspomniałam tzn. na pewno nie są od tego, żeby oceniać stan techniczny budynków.
Natomiast, gospodarz miasta na pewno jak każdy gospodarz w domu kiedy, w którym
momencie mu może dach przeciekać, czy stolarka okienna sama wyleci z okien.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Bogusław
Dobkowski bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „To znaczy chcę się odnieść trochę do tego co pani Dyrektor
powiedziała i do pani Prezydent. Co do audytu, to dzisiaj audyt może zrobić przepraszam
chłopczyk czy dziewczynka po maturze i trzydniowym kursie. To jest to taki trochę lipny
dokument wymagany, ale on nic no nie daje. Natomiast przeglądy techniczne przynajmniej te
co 5 lat no powinny być rzeczowe, konkretne i z pełną gwarancją. Nie może tak być,
że napisze, że nad kuchnią się dach ugiął. Mało, ten co robił dokumentację techniczną, jeżeli
on zakłada, że docieplimy granulatem w stropie plus panele fotowoltaiczne, to musi
uwzględnić konstrukcję, że się dociąża. Ażeby to przeliczyć, uwzględnić, trzeba jednak było
by zajrzeć. Był kiedyś taki dobry pomysł, żeby na każdym obiekcie pisało kto projektował,
kto był kierownikiem. Tego dzisiaj nie ma, ale z własnej ciekawości chciałbym, żeby jak
komisja będzie we wrześniu, żebym wiedział kto to projektował i ten projekt do wglądu
chciałbym zobaczyć, ponieważ jako pierwsi 130 obiektów zrobiliśmy i nie było nigdy
żadnych problemów i mieściliśmy się jeszcze w przewidywanych kosztach. Podzielam
zdanie, że przenoszenie tego na Grottgera i dostosowywanie tam tego obiektu nie ma
najmniejszego sensu. By to było bardzo drogie i nie efektywne. Natomiast myślę, że po tych
działaniach oczywiście pani tu powiedziała, że będzie kosztorys powykonawczy. Myślę,
że jeszcze raz się spotkamy i jakieś kwoty będziemy tu dokładali. Nie chcę być złym
prorokiem. Natomiast myślę, że te tak jak powiedziała pani Prezydent te 15 nawet lat taki
obiekt jeszcze wytrzyma. Co do stwierdzenia pani, że nie wiem, czy one będą potrzebne, bo
Słupsk się zapada. Od razu odpowiem. Jeżeli tak będziemy traktowali rejon tam gdzie ludzie
chcą inwestować, chcą kupować , mówię jeszcze raz Legionów, Zaborowskiej, to faktycznie
miasto się zapadnie jak nie będziemy myśleli tzn. władza o mieście jako takim no jeden i paru
moich kolegów jak myślimy i ci co nas w tej chwili słuchają, bo całe Zaborowskiej Legionów na pewno tę transmisję ogląda. Wobec tego jeszcze raz zwracam się i chcę
konkretnej odpowiedzi, czy jeżeli jutro się okaże, że do Legionów i Zaborowskiej trzeba
dopłacić te 2,5 mln około, to czy jeżeli uchwalimy tutaj tą kwotę, czy znów dostaną ci ludzie
odpowiedź, że miasto nie ma takich pieniędzy? Bo taką odpowiedź 2 tygodnie temu, miesiąc
może temu otrzymałem. Dziękuję.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani
Prezydent.”
Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Panie Przewodniczący Bogdanie.
Jesteśmy zdeterminowani, żeby rozpocząć budowę ulicy Legionów jak najszybciej. Jesteśmy
zdeterminowani. Czekamy na jutrzejsze ogłoszenie, ale jest w nas wola poszukania środków
w wypadku, gdyby się okazało, że będą one takie jak w ostatnim przetargu. Tak? To jest
decyzja. Natomiast, myślę, że niefortunne było była ta diagnoza pani Dyrektor Ewy o tym,
że być może trzeba się zastanowić, czy przedszkola są potrzebne. Niefortunne, ponieważ
akurat w planach w Wydziału Oświaty Edukacji naprawdę nie ma myślenia o tym, żeby
ograniczać ilość przedszkoli. Tym bardziej, że pamiętajmy trochę się zmieniły zasady. Dzisiaj
każde dziecko trzyletnie ma obowiązek, w wypadku woli rodziców, mieć miejsce
w przedszkolu. Więc być może będzie potrzeba nawet jeszcze poszerzenia ilości miejsc
w przedszkolach, albo także kupowania, co jest wg mnie dobrym kierunkiem, miejsc
w przedszkolach niepublicznych i że takowe będą. I z tej współpracy się cieszymy, bo z tego
korzystamy. Także myślę, że uspokoiłam pana Przewodniczącego, iż jeśli chodzi o Legionów
Polskich. Tylko jedno zdanie do pani radnej Jadwigi Stec. Otóż absolutnie odpowiedzialnym
za mienie Miasta jest oczywiście Urząd Miejski i poszczególne jego wydziały budowlane,
inwestycyjne itd. Natomiast, to nie dyrektorzy dokonują przeglądów, tylko w gestii
dyrektorów jest zlecenie dokonania przeglądu przez fachowców. I te przeglądy, na kimś się
musimy oprzeć, te przeglądy były robione przez fachowców mgr inż. konstruktor jest
w każdej pieczątce. W związku z tym dla każdego pewnie z nas jest to wiarygodne. Na kimś
się musimy oprzeć. Chcę także poinformować, że to w zakresie moich działań już, nie
inwestycyjnych tylko, bo nie mam inwestycyjnych, tylko współpracę z przedszkolami. Myślę,
że te relacje są rzeczywiście bardzo dobre i wszystkie potrzeby powiem otwarcie i odważnie
znam. Nie wszystkie jesteśmy w stanie na pewno zrealizować, natomiast uważam, że dzięki
współpracy z Radą Miasta przez te 4 ostatnie lata bardzo wiele dobrego się zadziało.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ad vocem Bogusław
Dobkowski. Czwarta odpowiedź, więc krótko.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Jedno zdanie. Trzymam panią Prezydent za słowo. Ptaszki
śpiewają o wyborach. Za 2,5 m-ca. Ci ludzie do głosowania wszyscy przyjdą natomiast no
wierzę, że w programie znajdą się retencyjne zbiorniki i będziemy dbali, żeby wykonawcy,
developerzy słupscy nie szukali pracy w Koszalinie, Szczecinku, Kołobrzegu i okolicznych
w tych, tylko żeby mieli front robót również w Słupsku. Tym bardziej jak mają tam działki,
a my w tym rejonie własnych działek mamy sporo też. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Ad vocem Jadwiga
Stec bardzo proszę.”
Radna Jadwiga Stec: „Jedno zdanie pani Przewodnicząca.
Pani Prezydent.
Czy azbest i szklana wata w takiej zabudowie nie jest wystarczającym czynnikiem, żeby
zastanowić się nad zmianą lokalizacji tego przedszkola? Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. (Z-czyni Prezydenta
udzieliła odpowiedzi poza mikrofonem) Zbigniew Wojciechowicz bardzo proszę.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Ja nie dostałem odpowiedzi na to ile już po prostu
wykonano tych robót? Czyli jeżeli nie wiadomo ile finansowo, to ile procentowo tych robót
zostało już wykonanych w tych obiektach?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „W projekcie termomodernizacji? Nie.
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Dopiero się zaczął.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „A zaczął się.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Już taka informacja była, że się
dopiero zaczął. Natomiast podano ile już w jakiej wysokości środki zostały zainwestowane
w remonty, ale poza termomodernizacją. Taką informację już mieliśmy tutaj.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Czyli nie wiemy jakie są po prostu w tej chwili pieniądze
zainwestowane na razie w te remonty.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Radny Jan Lange bardzo proszę.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Wysoka Rado.
Z całą powagą wysłuchałem przemówienia, bo trzeba powiedzieć, że to było przemówienie
pani Dyrektor pani inżynier i przepraszam, że to powiem, ale to co pani wygłosiła i to co
chciała pani nam przekazać to bardziej się pani pogrążyła. Siebie jak i swojego dyrektora.
Czyli mam pewność, że moje rozumowanie co do fachowości tego pionu jest nijakie. To po
pierwsze. Po drugie.
Pani Prezydent.
Do pani się teraz zwracam. W ostatnim okresie czasie jakoś tak się składa, że pani wszystkich
zaczyna tłumaczyć i bronić. Tutaj również tak się stało, bo myśl, to co powiedziała pani
Dyrektor o wyludnianiu się Słupska, to nie jest odkrywkowa myśl. Ta myśl już została
wypowiedziana przez Prezydenta Biernackiego kilka miesięcy temu, że Słupsk w niedługim
okresie czasu będzie liczył około 40 tys. mieszkańców. Piękna perspektywa, piękna zachęta,
ładna reklama dla Słupska. Przedszkola nam będą zawsze potrzebne pani Dyrektor. I nie
można mówić jeśli tak, to tym bardziej powinna pani dążyć do tego, aby te przedszkola były
rozebrane i żeby powstało jedno dobre przedszkole. I na koniec odnośnie specyfikacji
przetargowej. Odbył się przetarg. W Każdym przetargu jest określone warunki ile można
zwiększyć na zadaniu robót. Ja nie wiem. Dzisiaj nie jestem tak do końca zorientowany,
ale przyrzekam pani, że jak się dokładnie zorientuję, czy można zakres robót tak o tyle
zwiększyć o 100% zwiększyć na danej inwestycji. Czy nie trzeba po prostu ogłaszać drugiego
przetargu. Bo to jakby wg mojej wiedzy, a wydaje mi się, że trochę się znam na prawie
przetargowym, to powinno się przystąpić do ogłosić drugi przetarg, bo wartość przekracza
w znaczącym stopniu wartość pierwszego zamówienia. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Zamykam dyskusję w tym
punkcie. I przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Jeszcze dwóch radnych. Jeszcze jeden
radny Lange. Dziękuję bardzo.
6 głosów „za”, 5 „przeciw” i 5 wstrzymujących się.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok.
(Uchwała Nr LV/758/18 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.)
Przechodzimy do kolejnego punktu.”
ad ppkt 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 55/4),
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta. Bardzo proszę pana Skarbnika o przedstawienie
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uzasadnienia projektu uchwały, który ma nr 55/4.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Pani Prezydent. Szanowni
Państwo.
Zacznę może od tego, iż z uwagi na to, iż nie została podjęta pierwsza uchwała dotycząca tzw.
kolokwialnie wód opadowych, w związku z tym wnoszę o ustną autopoprawkę tak, aby
przedsięwzięcie dotyczące wód opadowych wyglądało tak jak w uchwale poprzedniej,
w uchwale czerwcowej. No wynika to z faktu, że szanowna Rada nie podjęła stosownej
uchwały. Mam nadzieję, że do tej zmiany dojdzie w miesiącu sierpniu. Jednocześnie
przypominam, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych w wypadku zmiany katalogu
przedsięwzięć, w wypadku zmiany wyniku, konieczna jest korekta wieloletniej prognozy
finansowej. Jednocześnie zwracam uwagę, iż zmianie ulega katalog przedsięwzięć, w tym
„Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz
z nadaniem mu nowych funkcji społecznych”, „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”,
„Modernizacja Konarskiego i Mochnackiego oraz łączników między Mochnackiego
i Grunwaldzką” no i „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” i ostatnie zadanie to,
ostatnie przedsięwzięcie „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość usług,
kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”. I to tyle.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Czy ktoś z państwa chciałby zabrać
głos w tej sprawie? Bo ja nie widzę zgłoszeń, więc szybciutko przechodzimy do głosowania.
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Pan Jursza. Pan Wojciechowicz. Dziękuję bardzo.
Proszę o wynik.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
10 było „za”, nikt nie był „przeciw” i 5 głosów wstrzymujących.
Stwierdzam, że Rada Miejska w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.
(Uchwała Nr LV/759/18 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.)
Przechodzimy do kolejnego punktu.”
ad ppkt 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych
okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze,
przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach
oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 55/5),
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(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Jest to projekt na
druku nr 55/5. Przy mównicy jest Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk.
Bardzo proszę o uzasadnienie tego dokumentu.”
Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji Bogna Winiarczyk: „Pani Przewodnicząca. Szanowni
Państwo.
W związku z wprowadzeniem nowych zmian w ustawie Karta Nauczyciela odnoszących się
do wskazania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, których
potocznie nazywamy nauczycielami nietablicowymi. A między innymi chodzi o pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz z wprowadzeniem w ustawie Karta
Nauczyciela także sposobu wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli, którzy łączą różne etaty, proponujemy dokonanie zmiany w załączniku nr 3
wspomnianej przez panią Przewodniczącą uchwały. Proponujemy, aby w paragrafie nr 1
załącznika trzeciego dokonać zmiany wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć z 25 obecnie funkcjonujących do 22 dla psychologów, pedagogów oraz
doradców zawodowych. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów w wymiarze 20 godzin oraz
wykreślenie z paragrafu pierwszego zapisu odnoszącego się do nauczycieli prowadzących
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą głęboko upośledzoną.
Jednocześnie w związku z wprowadzeniem do ustawy Karta Nauczyciela sposobu wyliczenia
godzin zajęć dla nauczycieli łączących etaty, istnieje możliwość wykreślenia tego zapisu
stanowiącego paragraf 3. załącznika nr 3. Jednocześnie informuję, że projekt uchwały był
konsultowany ze związkami zawodowymi i uzyskał pozytywną opinię związków
zawodowych. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy potrzeba jest
dyskusja w tym punkcie?
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń.
Przechodzimy do głosowania.
Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni na sali
oddali swój głos. Proszę o wynik.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
15 głosów było„za”, nikt nie był „przeciw” i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania, jednogłośnie podjęła
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uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
27 marca 2013 r. z tytułem tak długim, że nie chciałabym go drugi raz czytać. Czy
państwo mi na to pozwolicie? Dziękuję bardzo.
(Uchwała Nr LV/760/18 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.)
Przechodzimy do punktu kolejnego.”
ad pkt 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słupsku.
(Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Punkt trzeci, podjęcie uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słupsku. Druk nr 55/6.
Informuję, że 4 czerwca tego roku do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działalność
Dyrektora w zakresie przekroczenia uprawnień służbowych, przewlekłości postępowania
administracyjnego oraz świadomego działania na szkodę członków Słupskiego Klubu Tenisa
Ziemnego. Przypomnę, że skargę przekazałam do rozpoznania Komisji Rewizyjnej, która
rozpatrywała ją dwukrotnie. Pierwszy raz, podczas posiedzenia w dniu 18 czerwca, po
zapoznaniu się ze skargą, wyjaśnieniami Prezydenta, wysłuchaniu Z-cy Prezydenta Miasta,
Dyrektora jednostki oraz skarżącego, większością głosów Komisja uznała skargę za zasadną
w części dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z 23 stycznia tego roku.
Z uwagi na wniosek Prezydenta o skierowanie skargi ponownie pod obrady Komisji
w związku z nowymi okolicznościami, nieprzedstawionymi podczas posiedzenia, dalsze
procedowanie sprawy miało nastąpić we wrześniu.
I z uwagi na wspomniane już przez mnie na początku sesji pismo Wojewody Pomorskiego.
To pismo jest z 18 lipca, które w odpowiedzi na skierowaną do niego skargę mieszkańca
naszego miasta, Wojewoda zawiadomił Radę, iż postępowanie skargowe w sprawie
przedstawionej w projekcie jest prowadzone w sposób przewlekły oraz przedstawione
zostały przez Prezydenta nowe okoliczności 30 lipca w tej sprawie. Komisja Rewizyjna na
kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 1 sierpnia zapoznała się z tymi dokumentami
i w głosowaniu, jednogłośnie, uznała skargę za bezzasadną.
(Wyciąg z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr 18. Całość dokumentacji w sprawie
znajduje się pod znakiem: ORM-II.1510.9.2018.)
Tyle wyjaśnień moich w tej sprawie.
Treść skargi, projekt uchwały i wszystkie wyjaśnienia, pisma są zarówno w „informatorze”.
Przekazałam je państwu już 2 sierpnia, więc zdążyliśmy się z tym zapoznać. Czy w związku
z tym ktoś z państwa chciałby jeszcze coś dodać? Nie widzę. W takim razie podejdziemy
teraz do głosowania.
Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały i uznaniem skargi za bezzasadną proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się?
16 osób brało udział w głosowaniu.
15 osób głosowało „za”, 1 osoba była przeciwna.
Stwierdzam, że Rada Miejska w wyniku głosowania większością głosów podjęła
uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Słupsku.
(Uchwała Nr LV/761/18 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.)
To był ostatni punkt naszego dzisiejszego porządku.
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Stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała ten porządek. Dziękuję bardzo.
Zamykam 55. sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
Jednak informuję państwa, że jeszcze w tym miesiącu kolejna sesja może się odbyć. Dziękuję
bardzo.”
Koniec sesji godz.: 16.13.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Sekretarz obrad:
Bernadetta Lewicka

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku
Beata Chrzanowska
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