Protokół Nr LVI/18
z sesji Rady Miejskiej w Słupsku,
która odbyła się 31 sierpnia 2018 roku

Początek sesji: godz. 14.00.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dzień dobry. Otwieram 56. w obecnej
kadencji sesję Rady Miejskiej w Słupsku, którą zwołałam na wniosek Prezydenta Miasta
złożony 24 sierpnia.
(Pismo z dnia 24 sierpnia 2018 r., znak: OU-DO-I.0004.2.2018 stanowi załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.)
Witam przybyłych radnych. W imieniu Wysokiej Rady witam wszystkich innych, którzy
przybyli na nasze dzisiejsze spotkanie. Miło mi powitać państwa na dzisiejszych obradach.
Informuję, że podczas dzisiejszych obrad funkcję Sekretarza pełnić będzie radna Bernadetta
Lewicka.
Teraz bardzo proszę państwa o naciśnięcie przycisku „kworum”. Tak, bardzo proszę
o potwierdzenie swojej obecności. Radny Jan Lange bardzo proszę. Radna Jadwiga Stec. Jest
obecny również na sali radny Andrzej Obecny, który zgłosił awarię komputera. Proszę
odnotować jego obecność. Jest również obecna pani radna Żurawska. Też proszę odnotować
obecność. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że w sesji uczestniczy taka liczba radnych, która umożliwia nam podejmowanie
prawomocnych decyzji.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności
pracowników samorządowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)
Przypominam, że zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad i projektami
uchwał przesłałam państwu 27 sierpnia.
(Zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Pismo do Prezydenta
Miasta Słupska z 27 sierpnia 2018 r., znak: ORM-III.0002.10.2018 stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.)
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie wniosku o zmianę porządku?
Nie widzę żadnych zgłoszeń. Stwierdzam zatem … nie widzę zgłoszenia. (Przewodnicząca
Rady oczekuje na zgłoszenie się radnego Zbigniewa Wojciechowicza)
W związku z powyższym, bardzo proszę udzielić głosu panu radnemu Wojciechowiczowi.
Bardzo proszę. Bardzo proszę radny Zbigniew Wojciechowicz.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Proszę Państwa. Chciałbym po prostu zaproponować,
aby była zmiana porządku obrad i żebyśmy mogli w tej sesji nadzwyczajnej przedstawić
uchwałę Rady. Chodzi o nową uchwałę w sprawie wyrażającą stanowisko Rady Miejskiej
w Słupsku wobec sposobu realizacji uchwały Nr XLVI/630/17 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w Mieście Słupsku rokiem
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz uzyskania praw
wyborczych kobiet. Jeżeli państwo pozwolicie to przeczytam uzasadnienie tej uchwały.
Dosyć długie jest uzasadnienie, ale mi się wydaje, że warto je przeczytać. Postaram się czytać
je wolno, żeby było zrozumiałe.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Bardzo przepraszam panie radny, bo to
jest taka formalność. Chce zmienić pan porządek obrad, a on jest tylko możliwy za zgodą
wnioskodawcy tej sesji, tak, to po pierwsze.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Zdaję sobie sprawę, ale chciałem przeczytać...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „...a po drugie, proszę mnie posłuchać,
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a po drugie tak, wtedy kiedy ten projekt wszedłby do porządku bezwzględną większością
głosów.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „12 osób, tak.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Złożył pan o 13.54 projekt uchwały,
który nie spełnia warunków określonych w naszym Statucie. Brak jest na nim opinii prawnej,
tak? Żeby pan miał tego świadomość. Radni przed oczami nie mają tego projektu, tak?
Żebyśmy wszyscy o tym.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Projekt, który otrzymali wcześniej, więc radni są dobrze
poinformowani na czym polega ta uchwała.”
(Kopia projekt stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Oryginał znajduje się przy
sprawie ORM-II.0004.97.2018.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Rozumiem. Ja tylko przypominam
jaka jest moja uwaga w tej sprawie. Tak? Bardzo proszę.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Mogę przeczytać państwu jeżeli chcecie uzasadnienie tej...
(wypowiedzi z sali obrad poza mikrofonem), czyli nie ma chęci w tej chwili? Wszyscy czytali,
także wszyscy są zapoznani z tą projektem uchwały, tak? Czyli co? Teraz mamy decyzję?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Musi pan złożyć formalny wniosek.
Jeżeli to jest wniosek taki, że chce pan zmienić porządek i wprowadzić ...”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Tak. Zgłaszam formalny wniosek o zmianę porządku
obrad, aby ta uchwała mogła być wprowadzona na dzisiejsze obrady sesji nadzwyczajnej.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. (słychać oklaski) Bardzo
proszę o ciszę. W takim razie jest pytanie do osoby, która złożyła wniosek, aby dzisiejsza
sesja się odbyła. Bardzo proszę pana Prezydenta o głos. Tylko proszę się zgłosić. Mamy
problem z łączem. Proszę udzielić głosu panu Prezydentowi chyba, że pan Prezydent ma
mikrofon jeszcze nie włączony. Albo do mównicy. O już jest.
(wypowiedź radnego Zbigniewa Wojciechowicza poza mikrofonem, której jakość
uniemożliwia odnotowanie jej w protokole)
Ale panie radny proszę o, ale panie radny, to ani nie piknik, ani jakiś performens.
(Radny Zbigniew Wojciechowicz ułożył na podłodze sali sesyjnej wydruk)
Bardzo proszę Prezydent Robert Biedroń.”
Prezydent Miasta Robert Biedroń: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowna Rado.
Szanowni Państwo.
Nie wyrażam zgody o wprowadzenie tego punktu. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Sprawa jest w takim
razie jasna. Bardzo proszę o ciszę.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku będzie obradować zgodnie z porządkiem obrad
przesłanym w zawiadomieniu.
Przechodzimy do punktu 2.”
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca
2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 56/1),
2) w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania
w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych
na 21 października 2018 r. (druk nr 56/2),
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3) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku (druk nr 56/3).

przy ulicy

Ad pkt. 2 Podjęcie uchwał:
ad ppkt 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 50/690/18 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych (druk nr 56/1),
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Punkt drugi. No przecież przeszliśmy
do drugiego punktu.
Panie radny! (do radnego Zbigniewa Wojciechowicza).
W ustawie o samorządzie gminnym i w naszym Statucie dokładnie jest napisane kto może
zwołać sesję i kto może zwołać sesję nadzwyczajną. Przypomnę, że sesja nadzwyczajna może
się odbyć na wniosek prezydenta, bądź ¼ składu rady – 6 radnych. Jeśli 6. radnych wystąpi
z wnioskiem i z materiałem, który dołączy do tego wniosku, czyli projekt uchwały, to sesja
się odbędzie w terminie, albo przez Państwa wskazanym, nie później niż 7 dni. Jaki pan złoży
(do radnego Zbigniewa Wojciechowicza).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jest to projekt na druku nr 56/1.
Proszę panią Dyrektor Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców Annę Jaworską
o przedstawienie uzasadnienia tego projektu. Bardzo proszę.
Dyrektor Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców Anna Jaworska: „Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado. Panie Prezydencie.
Konieczność zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych wynika z faktu, że dwa dotychczasowe lokale
obwodowych komisji wyborczych z uwagi na prowadzone tam prace termomodernizacyjne,
muszą zostać przeniesione do innych placówek. Zmiana dotyczy siedziby OKW nr 1, która
wraz z podjęciem niniejszej uchwały zostanie przeniesiona z Przedszkola Miejskiego
nr 25 „Kubuś Puchatek” przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1 do Zespołu Żłobków
Miejskich w Słupsku przy ulicy Gen. Andersa 4 oraz siedziby OKW nr 19, która zostanie
przeniesiona z Przedszkola Miejskiego nr 24 „Słupski Niedźwiadek Szczęścia” mieszczącego
się przy al.3-go Maja 15 do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4
im. Gustawa Morcinka mieszczącej się przy ulicy Leszczyńskiego 17. Lokale w nowych
siedzibach będą dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Podjęcie uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Miasta Słupska.
Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Bardzo proszę radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Może nie w tej sprawie, ale zwracam się do pani Przewodniczącej. Chciałem zapytać, gdzie
my się znajdujemy? Czy my znajdujemy się na sali obrad, czy znajdujemy się na wiecu
jakimkolwiek? A jeśli na sali obrad, to proszę spowodować tak, żeby to była sala obrad.
Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. To była uwaga
do mnie. Proszę państwa, dyscyplinuję, żeby był porządek i spokój, tak? Już mam sygnał taki
od pana Prezydenta, że to zostanie usunięte, a ponieważ nie ma więcej żadnych zgłoszeń
przechodzimy do głosowania.
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Kto z państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się?
Proszę dopisać głos „za” pana radnego Andrzeja Obecnego.
W związku z tym wszyscy obecni na sali oddali swój głos.
I wyniki mamy.
19 głosów„za”, nikt nie był „przeciw” i 1 głos wstrzymujący.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę
w sprawie zmiany uchwały Nr L/690/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca
tego roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów
i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Dziękuję. Teraz przejdziemy do drugiego projektu uchwały.”
(Uchwała Nr LVI/762/18 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.)
Ad ppkt 2) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska
odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku
oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października 2018 r.
(druk nr 56/2),
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ten projekt uchwały dotyczy
utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady
Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października tego
roku. Jest to druk nr 56/2.
Bardzo proszę panią Dyrektor.”
Dyrektor Wydziału – Centrum Obsługi Mieszkańców Anna Jaworska: „Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado. Panie Prezydencie.
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w Mieście Słupsku na dzień wyborów do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta
Słupska zarządzonych na 21 października bieżącego roku. Z chwilą podjęcia niniejszej
uchwały zostaną powołane odrębne obwody głosowania utworzone w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Janusza Korczaka, w Areszcie Śledczym, w Domu Pomocy Społecznej
„Leśna Oaza” oraz Centrum Zdrowia Psychicznego. Kalendarz wyborczy narzuca
samorządom terminy wykonywania poszczególnych czynności. Jedną z nich jest utworzenie
do 16 września br. odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie granic tych obwodów,
siedzib i numerów. Podjecie uchwały nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Miasta
Słupska.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Nie widzę żadnych zgłoszeń zatem poddaję projekt pod głosowanie.
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki?
Kto jest przeciwny? Kto jest przeciw?
Pan radny Obecny jest „za”. Proszę to odnotować. Radny Czyż. Radny Mazurek.
Dziękuję bardzo. To są wyniki.
19 głosów „za”, nikt nie był „przeciw” i 1 osoba się wstrzymała.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady
Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 21 października.
(Uchwała Nr LVI/763/18 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.)
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu.”
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ad ppkt 3) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku (druk nr 56/3),
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Płowieckiej i Zamkowej
w Słupsku. Jest to projekt na druku nr 56/3.
Bardzo proszę pani Dyrektor. To Dyrektor Wydziału Polityki Mieszkaniowej Agnieszka
Zwierz. Czekamy na uzasadnienie.”
Dyrektor Wydziału Polityki Mieszkaniowej Agnieszka Zwierz: „Pani Przewodnicząca. Panie
Prezydencie. Wysoka Rado.
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości tzn. lokalu, który
stanowi własność Miasta Słupska. Jest to lokal położony przy ulicy Zamkowej 4,
trzypokojowy o powierzchni 50,35 m² na lokal, który stanowi własność osoby fizycznej
w budynku przy ulicy Płowieckiej 2. Ten lokal osoby fizycznej jest położony na poddaszu
budynku. Jego powierzchnia to 21,65 m². Lokal przy ulicy Płowieckiej 2 jest położony
w budynku przeznaczonym do rozbiórki i aktualnie jest ostatnim lokalem wobec którego
finalizujemy proces zamiany lokali. Pozostałe pięć to lokale Miasta i tam już wszystkie
gospodarstwa domowe otrzymały lokale zastępcze. Z czego wynika ta zamiana? Otóż
zamiana wynika z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta w tej części Słupska,
który mówi, że tą starą substandardową zabudowę należy, wobec której jest ekonomicznie
nieuzasadniony remont, należy wyprowadzać i zastępować ją nową zabudową mieszkaniową.
Natomiast w tym obszarze my również planujemy społeczne budownictwo komunalne
w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. Otrzymaliśmy już od państwa zgodę na wykonanie tej
koncepcji. W tej chwili przygotowujemy tą koncepcję. Mam nadzieję, że pod koniec września
będziemy mogli państwu ją również pokazać. Co dotyczy finansów? Lokal Miasta został
wyceniony oczywiście przez rzeczoznawcę majątkowego. Jego cena wyniosła 121 tys.
Natomiast lokal stanowiący własność osoby fizycznej został wyceniony na 50.817 zł.
Oczywiście powstała różnica. Różnica ponad 70 tys, dokładnie 70.183 zł i zgodnie
z przepisami prawa, jeżeli wartości zamienianych nieruchomości są różne stosuje się dopłatę.
W tym wypadku ta dopłata będzie na korzyść Miasta. Osoba fizyczna wyraziła zgodę na tą
dopłatę, także jest chętna. Dlaczego, może jeszcze dodatkowo chciałam dodać, że chcieliśmy
państwu przedstawić ten projekt uchwały w miesiącach wiosennych jednak śmierć
rzeczoznawcy nam tutaj utrudniła. Nie mogliśmy wykonać jednej wyceny lokalu, ale każdy
dzień dla nas jest ważny, nie tylko na plany inwestycyjne Miasta w tym obszarze, ale również
dla tej właścicielki, bo ona chciałaby jeszcze wyremontować ten lokal i przed zimą się do
niego wprowadzić. Także proszę jak na wstępie. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Bernadetta Lewicka.”
Radna Bernadetta Lewicka: „W uzasadnieniu jest zapisane, że stosuje się dopłatę do różnicy,
która wynika tj. 70 tys. zł. I dobrze, że pani Dyrektor wskazała, że dopłatę tą poniesie osoba
fizyczna, ponieważ z uzasadnienia nie wiadomo było czy Miasto, czy osoba fizyczna.
Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę żadnych zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki? Kto jest przeciw? Kto
wstrzymał się?
Pan radny Andrzej Obecny? Jest za.
Dziękuję bardzo.
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Wszyscy obecni na sali oddali swój głos.
19 głosów „za”, nikt nie był „przeciw” i 1 się wstrzymała.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy
Płowieckiej i Zamkowej w Słupsku.
(Uchwała Nr LVI/764/18 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.)
Dziękuję pani Dyrektor.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku zrealizowała porządek obrad.
Korzystając z okazji chciałabym państwu przypomnieć o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego, proszę posłuchać panie radny, na 2 miesiące przed upływem kadencji.
Druki w formie papierowej dostępne są u pań w Wydziale Obsługi Rady Miejskiej. Również
na portalu eSesja. I przypominam, że oświadczenie należy złożyć zgodnie z obowiązującymi
zapisami ustawy o samorządzie gminnym 14 lub 17 września wg stanu na dzień złożenia,
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, bez żadnych załączników.
I teraz po sesji, bardzo proszę Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących Klubów
na krótkie spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Zamykam 56. sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
Koniec sesji: godz. 14.17.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM
Sekretarz obrad:

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Słupsku

Bernadetta Lewicka

Beata Chrzanowska
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