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Protokół Nr XLIX/18
z sesji Rady Miejskiej w Słupsku, która odbyła się w dniu 24 października 2018 r.
1. Sprawy regulaminowe, początek sesji godz.9.00
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska: „Dzień dobry.
Otwieram 59. w tej kadencji sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
Witam przybyłych radnych, a w imieniu Rady witam wszystkich obecnych na sali.
Widzę Pana Starostę – wszystkiego dobrego życzę. (brawa)
Pan Komendant, bardzo proszę też, reprezentacja policji – silna ekipa. (brawa).
I Pan Rektor znany nam też z obecności na wszystkich sesjach – serdecznie witam. brawa)
Witam Prezydenta Miasta Słupska Roberta Biedronia, Zastępców Prezydenta Krystynę
Danilecką-Wojewódzką i Marka Biernackiego, Sekretarz Iwonę Wójcik oraz Skarbnika
Miasta Artura Michałuszka.
Miło mi powitać wszystkich uczestniczących w dzisiejszych obradach.
Bardzo proszę radnych o potwierdzenie przycisku „kworum”. Bardzo proszę jeszcze nie
wszyscy to zrobili, Pan Jarosław Teodorowicz, Pan Robert Kujawski, już już już.
Dziękuję.
Stwierdzam, że w sesji uczestniczy taka liczba radnych, która umożliwia nam podejmowanie
prawomocnych uchwał.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1, lista obecności pracowników
samorządowych stanowi załącznik Nr 2, lista obecności kierowników jednostek
organizacyjnych Miasta Słupska stanowi załącznik Nr 3 oraz lista zaproszonych gości
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Informuję, że funkcję Sekretarza obrad będzie dzisiaj pełnić radny Tomasz Czubak.
Do przyjęcia przez Radę jest też treść protokołu z sesji nr 58, która odbyła się w dniu
26 września. Protokół został udostępniony Państwu w programie eSesja oraz umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej.
I zgodnie z § 33. ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Słupsku stwierdzam, że do
wymienionego protokołu nie wniesiono zastrzeżeń ani poprawek i w związku z tym uważa się
go za przyjęty.
Informuję, że zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad radni otrzymali
17 października.
(Zawiadomienie radnych stanowi załącznik Nr 5, zawiadomienie Prezydenta Miasta stanowi
załącznik N r 6 oraz zaproszenie stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).
Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić wniosek w sprawie porządku obrad?
Czy ktoś chciałby zgłosić jakikolwiek wniosek w sprawie porządku obrad?
Nie widzę żadnych zgłoszeń.
Stwierdzam zatem, że Rada Miejska w Słupsku obradować będzie dzisiaj zgodnie
z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska.
3. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
4. Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. (druk nr 59/7)
5. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/14);
2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/15);
3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/16);
4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/17);
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5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
(druk nr 59/18);
6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie
zadania inwestycyjnego pn.”Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony
bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury
interwencyjnej” (druk nr 59/19);
7. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia
od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr 59/6);
8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
(druk nr 59/3);
9. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Słupsk (druk nr 59/8);
10.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu
przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie
prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 59/5);
11.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13);
12.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej
i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4);
13.w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1);
14.w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2);
15.w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego
w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/9);
16.w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego
w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/10);
17.w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei
dębów" będących pomnikiem przyrody (druk nr 59/11);
18.w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego
na terenie Miasta Słupska (druk nr 59/12).
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku
za okres od lipca do listopada 2018 r.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku i jej
rozwiązanie.
8. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Zanim przejdziemy do drugiego
punktu, drugiego punktu naszego spotkania rozumiem, że teraz będzie – Panie Prezydencie,
to teraz ?
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń: „ Już jest po.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Wszystko?
Wypowiedź Prezydenta Miasta bez mikrofonu.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kurczę, przegapiłam taką sytuację.
Ze swej strony miał być teraz taki punkt wręczenia kwiatów dla Pani Prezydent
i pogratulowania, ale ja to przespałam, więc ze swej strony, ze swej strony... brawa
Nie tak, pełniłam obowiązki za drzwiami, to ostatnia bardzo ważna sesja w związku z tym
jeszcze raz ja dołączam się do gratulacji i serdeczności.
Przechodzimy do punktu 2 – wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska.
Ad pkt 2. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przed przystąpieniem do realizacji
porządku obrad chciałabym Państwa poinformować, że Kolegium Medalu Honorowego
Miasta Słupska na posiedzeniu w dniu 1 października, przyznało Panu Włodzimierzowi
Lipczyńskiemu Medal „Za Zasługi dla Miasta Słupska”, w uznaniu szczególnego wkładu
i zaangażowania w działalność na rzecz Miasta i jego mieszkańców.
Teraz poproszę Pana Jerzego Mazurka Wiceprzewodniczącego Rady, a jednocześnie członka
Kolegium o przedstawienie sylwetki wyróżnionego.
Bardzo proszę Pan Jerzy Mazurek.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Szanowna Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado. Drogi Włodzimierzu.
Otóż Włodzimierz Lipczyński jest mieszkańcem Słupska od 43 lat. Przybył do naszego miasta
w 1975 roku ze Szczecina i został zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Planowania
Przestrzennego na stanowisku Kierownika Pracowni. W latach 1998 – 2002 była bardzo
aktywnym radnym Rady Miasta Słupska. Był założycielem Związku Miast i Gmin Dorzecza
Rzeki Słupi i Łupawy w skład, którego wchodziło 17 gmin i 3 miasta. Przez kilka lat był jego
dyrektorem i duszą, która wiele zrobiła dla naszego regionu. Pomógł bardzo mocno
w zabiegach o środki unijne na kompleksowy program gospodarki wodno-ściekowej
w Słupsku i okolic. Chce Państwu przypomnieć, że te środki w granicach około 30 mln. euro
skonsumowaliśmy dla dobra miasta i regionu. Od ponad 10 lat jest publicystą ale, który nie
bierze ani grosza za swoja pracę, jest wolontariuszem. Pracuje w miesięczniku „Powiat
Słupski”. Pisze przede wszystkim o artystach, ludziach kultury ziemi słupskiej przedstawiając
ich sylwetki, twórczość i dorobek artystów. Jest członkiem Słupskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego, które to było wnioskodawcą o wyżej wymieniony Medal. Jest
wychowawcą i nauczycielem wielu pokoleń młodych Słupszczan.
Osobiście Włodku dziękuję ci za pracę dla Słupska.
W imieniu Kapituły serdecznie gratuluję. Kapituła Jednogłośnie przyznała ci ten Medal.
Dziękuję bardzo.”
Brawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja to
okazja, by w sposób szczególny, przed szerokim forum podziękować Panu Włodzimierzowi
i nasz Pan, Szanowny Gość wystąpi teraz na środek i odbędzie się taka ceremonia wręczenia
Medalu, która zgodnie z uchwałą Rady przebiega następująco: otóż wręcza Medal Prezydent
Miasta w obecności Przewodniczącego Rady.
Wręczenie Medalu i dyplomu. Brawa.
Pan Włodzimierz Lipczyński: „Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Miasta. Szanowna Pani
Prezydent następnej kadencji, bo zawsze kobiety są na pierwszym miejscu, Panie Prezydencie
i Szanowny Panie Starosto, u którego renesans przeżywam, obecnie benefis. Benefis pracy
dziennikarsko-publicystycznej. Mam gdzieś 250 do 300-tu artykułów, recenzje, publicystykę.
Proszę Państwa dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególny ponieważ stanowi zwięczenie mojej
pracy dla dobra tego miasta. Mimo, że się tu nie urodziłem tylko w Poznaniu,
ale przyszedłem, kiedy to miasto było ośrodkiem wojewódzkim. Ten ośrodek wojewódzki
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starał się skupić ludzi z zewnątrz, żeby wzmocnili i starali się wzbogacić cały ten region.
I najważniejsze moje przeżycie, o którym mówił tutaj Pan radny Jerzy Mazurek, to było
podjęcie decyzji w tym momencie, kiedy ta transformacja następowała, żeby wykorzystać
środki unijne. Otrzymałem właśnie jako radny w tej sali delegację na stworzenie Związku
Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy. Wszyscy się śmiali, że to jest drugi związek
pozamałżeński mój, ale to tak nie było, jak sam Pan Jerzy tutaj przedstawiał. Zdobyłem
zaufanie ówczesnego Prezydenta Ministra Spraw Wewnętrznych, naszego Prezydenta żeby
stworzyć coś co odtworzy miasto wojewódzkie, czy cały ten region. Dwadzieścia
samorządów przekonałem, w tym trzy duże miasta: Słupsk, Bytów, Ustkę i 17 gmin
i stworzyłem warunki, żeby pozyskiwać środki na najważniejszy element środowiskowy:
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Jest to dla Słupi, rzeki Łupawy i tego dorzecza
istotna sprawa, a ponieważ nie ma już szamb, nie ma takiego zniszczenia tego środowiska.
I to co powiedział tutaj Pan radny Mazurek, to było moje największe przedsięwzięcie.
No dziękuję również za to, że w tej chwili mogę przeżywać ten renesans w powiecie
słupskim. Myślę, że wszyscy mówimy, że kochamy to piękne miasto, ale każdy różnie
realizuje później je w działaniu, żeby to miasto dalej rozwijać.
Dziękuję w tej chwili również Stowarzyszeniu – Słupskiemu Towarzystwu SpołecznoKulturalnemu, w osobie Przewodniczącego Panu Mieczysławowi Jaroszewiczowi, który był
wnioskodawcą. Dziękuję Kapitule. Dziękuję Wysokiej Radzie.”
Brawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo.
Rozumiem, że Pan Starosta ma jeszcze coś do powiedzenia i kwiaty w dodatku, więc bardzo
proszę.
Pan Starosta Zdzisław Kołodziejski.”
Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Czcigodny Jubilacie.
Powiat Słupski co prawda jest samorządem młodym, własnego medalu nie bijemy, natomiast
chcieliśmy jak najserdeczniej podziękować i pogratulować pięknego jubileuszu Panu
Włodzimierzowi – za jego działalność społeczną, za jego działalność na rzecz ekologii,
na rzecz ochrony środowiska, nie wspomnę już o kulturze.
Działalność Pana Włodzimierza jest znana w powiecie, ogólnie szanowana, a ostatnio
w naszym czasopiśmie, tak jak mówił, dwumiesięczniku, nie ma takiego numeru, gdzie
by przynajmniej jeden bądź dwa artykuły na bardzo wysokim poziomie pisał. Serdecznie
za to dziękujemy.
Zapraszamy, bo powiat słupski potrzebuje takiego człowieka, który pokazuje nam wszystko,
to co się w naszym powiecie dzieje.
Serdecznie dziękujemy, życzymy jeszcze wielu lat owocnej pracy. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo.
Wręczenie dyplomu i kwiatów przez Starostę Panu Lipczyńskiemu. Brawa
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo. Przechodzimy
teraz do kolejnego punktu.
Mamy dzisiaj wizytę dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 12 i 19.
Miło mi powitać ich na dzisiejszej sesji wraz z Paniami Dyrektorkami.
Dzieci przybyły na sesję, aby zaprosić Państwa Radnych oraz gości na uroczystości związane
z Dniem 11 Listopada.
Dodam, że w obu przedszkolach realizowany jest wspólny program edukacji patriotycznej
„Mali Patrioci” w ramach, którego zorganizowane są zawsze stoiska patriotyczne dla
mieszkańców Słupska. Pamiętacie Państwo 11 listopada, to taki czas, w którym maluchy
promują taką edukację.
Oddaję głos maluchom.
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Dyrektorka Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku Mirosława Mazurkiewicz: „Panie
Prezydencie. Wysoka Rado. W imieniu małych patriotów Przedszkola Miejskiego Nr 12
„Niezapominajka” i Przedszkola Miejskiego Nr 19 „Słupskiego chłopczyka” uprzejmie
zapraszamy na wspólne obchody stuletniej rocznicy odzyskania niepodległości, które
wraz z mieszkańcami miasta Słupska celebrować będziemy dnia 11 listopada 2018 roku
na Placu Zwycięstwa o godz.14.30 i zapraszamy wszystkich Państwa i wszystkich
mieszkańców do naszego stosika mali patrioci.
W imieniu przedszkoli zapraszam ja Mirosława Mazurkiewicz i moja koleżanka Aleksandra
Bąkowska.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy.”
Dyrektorka Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku Mirosława Mazurkiewicz:” Mamy dla
Państwa osobiste zaproszenia.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Osobiste zaproszenia, tak. Więc teraz
jest chwila dla tych maluchów.”
Przedszkolaki wręczyły radnym zaproszenia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Czy wszyscy już otrzymali
zaproszenia.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te zaproszenia. Ja ze swej strony dziękuję Paniom
Dyrektorkom za taką uroczystość i taki moment, kiedy zawsze w okolicach 11 Listopada
odwiedzają nas maluchy. To między innymi dla nich tak ładnie wyglądamy i też mamy
prezent. Tak. Mamy prezent dla dwóch przedszkoli.”
Wręczenie maluchom paczek z przyborami do malowania. Brawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Proszę Państwa ogłaszam
dziesięciominutową przerwę.”
Przerwa od godz.9.20 do godz.9.32
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Bardzo proszę o zajęcie miejsc.
Bardzo proszę radnych o zajęcie miejsc.
Otwieram obrady po przerwie.
Proszę Państwa na Państwa laptopach znajdują się zaproszenia, uzyskałam taką informację, że
to są zaproszenia na uroczystą galę upamiętniającą 100-lecie odzyskania niepodległości przez
Polskę. I jest to taki wyjątkowy wieczór. W treści znajdziecie Państwo opis tych wydarzeń,
tak. Bardzo proszę się zapoznać z tym, przynajmniej w przerwie, tak.
A przechodzimy do punktu 3.”
Ad pkt 3. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Informacja podmiotów dokonujących
analizy oświadczeń majątkowych.
Informuję, że zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia
30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o osobach, które nie
złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; nieprawidłowościach
stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem
i działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami.
10 października otrzymaliście Państwo informacje przedłożone przez Prezydenta Miasta
Słupska, Wojewodę Pomorskiego oraz moją.
Z przedłożonych informacji wynika, że przeprowadzone analizy nie wykazały
nieprawidłowości wymagających podjęcia działań, o których mowa w art. 24h ust. 9
to znaczy skierowanie sprawy do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

6
I dodatkowo informuję, że przeprowadziłam analizę oświadczeń majątkowych radnych
złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji – stwierdziłam tam terminowość ich
złożenia oraz staranność i kompletność wypełnienia - i nie stwierdziłam nieprawidłowości
wymagających podjęcia działań, o których mówiłam wcześniej.
(Analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta
Słupska stanowi załącznik Nr 8, analiza oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie
Pomorskiemu stanowi załącznik Nr 9 oraz analiza oświadczeń majątkowych złożonych
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego
protokołu).
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie oświadczeń majątkowych albo
w sprawie tych dokumentów, mojego sprawozdania w tym zakresie?
Nie widzę żadnych zgłoszeń.
Stwierdzam, że wcześniej wymienione podmioty, w ustawowym terminie, przedstawiły
Radzie Miejskiej w Słupsku informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
złożonych przez osoby do tego zobowiązane za 2017 r. oraz za rok 2018 do 17 września
czyli na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Ad pkt 4 Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego
(druk nr 59/7)
(Projekt apelu stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Punkt 4 - podjęcie apelu w sprawie
wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego , jest to druk nr 59/7.
W związku z postępującym wykluczeniem kolejowym Pomorza Środkowego tj. Słupska, Koszalina, Kołobrzegu, na podstawie § 36 ust.1 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Słupsku
stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Słupska, wystąpiłam z taką inicjatywą. Jest
ona następstwem rozmów z radnymi ponad podziałami mówiącymi o tym jakie konsekwencje
niesie za sobą nowy rozkład jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od grudnia. Druk ma
numer 59/7.
Apel przekazałam Państwu 12 października br.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos ?
Bardzo proszę Anna Mrowińska.”
Radna Anna Mrowińska: „Szanowni Państwo. Po części Pani Przewodnicząca, ale tylko
po części, jakby rozwiała moje wątpliwości ponieważ o ile dobrze pamięć mnie nie myli,
to ja po raz pierwszy spotykam się z apelem takim enigmatycznym. Ponieważ pod apelem nie
zostały umiejscowione nazwiska wnioskodawców, więc tak naprawdę nie wiem do kogo
miałabym kierować swoje pytania.
A druga kwestia, o której chce powiedzieć w jednym zdaniu, to uważam, że te kompetencje
organu uchwałodawczego gminy - no nie należy wpływanie na rozkład jazdy PKP. Równie
dobrze moglibyśmy porozmawiać o rozkładzie jazdy lotniska w Gdańsku, czy w Warszawie.
Więc wydaje mi się, że chyba ta inicjatywa trochę jest nietrafiona. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ja tylko przypomnę ze swej strony, że 28 października 2015 roku Rada przyjęła stanowisko
w sprawie poparcia wydłużenia relacji pociągu do Kołobrzegu, wtedy na sali było 21 obecnych radnych i 21 osób zagłosowało za. Oczywiście była inna sytuacja, bo to był 28 października – dzień ogłoszenia wyników wyborów do Sejmu. Więc inna rzeczywistość z pewnością,
inni posłowie, ale wszyscy uważaliśmy, że wydłużenie kolei do Słupska, do Kołobrzegu jednej z trasy pociągów, wtedy wszyscy uważali, że jest to nasza kompetencja. Więc dzisiaj dzi-
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wię się, że zmieniamy w tej sprawie stanowisko. Chodzi o to, żebyśmy nie czuli się wykluczeni.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę Jerzy Mazurek.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Szanowna Pani Przewodnicząca uważam, że ten apel trzeba przyjąć. Ja chcę powiedzieć mojej koleżance vis a vis, że powinniśmy
nawet wchodzi w większe szczegóły. Otóż ostatnio byłem na dworcu naszym PKP z córką
i podszedł do mnie obcokrajowiec i był zagubiony. Nie miał zielonego pojęcie kiedy z jakiego
peronu odchodzi pociąg. PKP w tym zakresie daje kompletnie plamę. W związku z tym my
jeszcze się odnajdziemy na tych małych rozkładach jazdy. Jeden jest aktualny, drugi jest przyszły, ale ktoś kto przyjeżdża z zagranicy nie może kompletnie się zorientować gdzie, kiedy,
o której odchodzi jakiś pociąg. W związku z tym moglibyśmy wchodzić w szczegóły jeszcze
bardziej, bo Polskie Koleje Państwowe niestety mają olbrzymi bałagan na swoich włościach.
Uważam, że należałoby ten apel przyjąć.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Radny Andrzej Obecny bardzo proszę.”
Radny Andrzej Obecny: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć i przypomnieć niektórym radnym, którzy tego może
nie wiedzą, że zadaniem własnym gminy jest między innymi komunikacja szeroko pojęta,
a komunikacja jest jednym z ważniejszych elementów życia wspólnoty samorządowej, bo ona
wyznacza i determinuje rozwój tejże wspólnoty. A chyba dla nikogo nie ulega wątpliwości,
że Pomorze Środkowe jest wykluczone chyba najbardziej w Polsce z właśnie z rozwoju komunikacyjnego.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Radny Zbigniew Wojciechowicz bardzo proszę.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Pani Przewodnicząca. Prezydenci. Wysoka Rado.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że PKP, no nie wiemy nawet do kogo my mamy ten apel skierować. Czy do Rządu, czy do PKP. Jeszcze przypomnę może, że przy wcześniejszym Rządzie,
to właśnie tamten Rząd zdecydował o tym, że podzielono kolej i ta kolej w tej chwili, to są tak
naprawdę prywatnymi firmami i nie wiem – chciałbym wiedzieć konkretnie do kogo skierujemy te nasze, ten nasz apel, bo jeżeli nie będzie określonej jakiejś osoby, to się wstrzymam od
głosu. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem zgłosił się Andrzej Obecny, bardzo proszę.”
Radny Andrzej Obecny: „Proszę Państwa. Może w końcu byśmy przyjęli nową narrację. Już
zostawmy w spokoju tamten Rząd. Teraz od trzech lat mamy nowy Rząd i niech się w końcu
ten nowy Rząd też pewnymi sprawami zajmie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz ad vocem Zbigniew Wojciechowicz.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „ No ja myślę, że nie można nigdy zostawić kogoś kto coś
zrobił złego. Bo tak jak będziemy zostawiali kogoś kto zrobił coś złego i będziemy uznawali,
że trzeba patrzeć co nowy ktoś zrobi, to nigdy nie osiągniemy nic dobrego, bo nikt się na hi storii nie będzie uczył. I to są wyniki takiej właśnie braku wiedzy historycznej, które prowadzą później do rozbiorów Polski. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Robert Kujawski w tej sprawie.”
Radny Robert Kujawski: „Oczywiście Szanowni Państwo, że w tej sprawie.
Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Prezydencie.
Tak korzystając z nowoczesnych środków, którym jest internet i czytając ten apel postanowiłem sobie sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie, czy możemy w ciągu jednego dnia dojechać do
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Warszawy i wrócić i oczywiście możemy wrócić, bo możemy skorzystać chociażby z pendolino. Co więcej, na stronie portalu gryf.pl znalazłem też informację o tym, że tak się składa,
że pendolino w Słupsku trzy razy dziennie, nowy rozkład obowiązujący od 10 czerwca 2018
roku czyli tak się chyba wydaje, że to są rządy Prawa i Sprawiedliwości nie Platformy Obywatelskiej, więc to wykluczenie się zmniejsza.
Druga rzecz, którą podpowiedział mi internet, to podpowiedział mi, że w styczniu 2018 roku,
to chyba rządy Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku podpisano umowę na zaprojektowanie
modernizacji linii 202 między Gdynią Chylonią, a Słupskiem czyli słynny drugi tor czyli sprawa się realizuje. To chyba jest kolejny argument za tym, że wykluczenie się jednak zmniejsza,
a nie zwiększa.
Kolejna rzecz, którą podpowiedział mi z kolei portal transport publiczny pl., to informacja
o tym, że 23 kwietnia bieżącego roku Pan Wiceprezydent Miasta Marek Biernacki,
a więc chyba za rządów Prawa i Sprawiedliwości doszedł do porozumienia z PKP S.A.
W sprawie budowy nowego dworca kolejowego. Więc Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę
chociażby te trzy fakty, to ja szczerze mówiąc będę głosował przeciw, bo jeżeli ktoś chce mi
powiedzieć, że jeżeli w obecnej kadencji Rządu zwiększa się liczba połączeń pendolino pomiędzy Słupskiem, a Warszawą, podpisano w końcu sprawę dotyczące drugiego toru, które
byłby też przygotowywane wcześniej, bo trzeba oddać tutaj, że to nie są sprawy jednoroczne,
czy jednomiesięczne, jest porozumienie dotyczące przebudowy naszego dworca, to raczej
trudno mi znaleźć wytłumaczenie, jak można mówić, że jest wykluczenie.
A jeżeli sobie Państwo chcecie mówić o kwestiach wykluczenia komunikacyjnego, to proszę
sobie przypomnieć jedną bardzo ważną sprawę, że w Polsce wykluczenie komunikacyjne,
to nie jest sprawa z dzisiaj, z wczoraj. To nie znaczy, że wczoraj mieliśmy świetny transport
publiczny, świetne koleje i przyszedł zły Rząd, który wycina połączenia, tylko proszę pamiętać o tym, że przed pojawieniem się środków unijnych w Polsce ostatni odcinek nowo budowanych torów w Polsce powstał w 88 roku i przez prawie 20 lat w Polsce nie powstał żaden
odcinek torów, tylko wszystkie te tory były likwidowane. Teraz to się zmienia i ja biorąc pod
uwagę fakty, a nie emocje no inaczej niż przeciw temu apelowi zagłosować nie mogę. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję, rozumiem. Kiedyś jeszcze
dyliżansami jeździliśmy i też było dobrze, prawda?
Andrzej Obecny ad vocem drugi raz.”
Radny Andrzej Obecny: „Chcę mojemu młodszemu koledze radnemu powiedzieć, że w latach
70-tych, gdy studiowałem w Warszawie potrafiłem o godz.12-tej wyjechać z Warszawy
i o godz.18-tej być z powrotem. Oczywiście była to komunikacja lotnicza. Natomiast przed
wojną ze Słupska do Berlina można było dojechać w ciągu 5 godzin, więc nie potrzeba internetu, żeby powiedzieć, że zarówno do okresu międzywojennego, jak i do lat 70-tych jeszcze
daleko nam brakuje.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Anna Rożek ad vocem.”
Radna Anna Rożek: „Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca.
Jeżeli ja słyszę, że nie ma sensu podejmować tego apelu, bo dwa razy dziennie jeździ pendolino do Warszawy, to mnie to po prostu bawi i po prostu ktoś kto to mówi, to chyba nie wie ile
kosztuje bilet na pendolino. Naprawdę zwykłego mieszkańca nie stać na to. No tak.
Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Wojciech Lewenstam.”
Radny Wojciech Lewenstam: „Dziękuję Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado. Ja nie zmieniam zdania i będę głosował za dlatego, że głosowałem tak od 2006
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roku, a to jako radny, jako członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, gdzie wielokrotnie
podejmowaliśmy temat nieoznakowania prawidłowego Dworca i dostępu do peronów przez
osoby niepełnosprawne. To jest skandal. Nie zmieniło się w tej sprawie nic przez ostatnie naście lat. Nadal istnieje, nawet chyba zniknęły te tabliczki o drodze dla niepełnosprawnych,
to czego nie zrobiła PKP za jakichkolwiek rządów jest no okropne. W momencie, kiedy rozbierano budynek, taki budyneczek dróżnika przy przejściu dla niepełnosprawnych – jedynym,
to wręcz zasypano to przejście, nie było żadnego przejścia. Nie ma często żadnej pomocy
by niepełnosprawny dostał się z niskiego peronu do wysokiego wagonu itd., itd. Więc tutaj
na pewno mój głos przynajmniej za tych wykluczonych jest za.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie przyjęcie apelu.
Kto z Państwa jest za podjęciem apelu proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Jeszcze dwie osoby nie oddały głosu.
Jeszcze Bernadetta Lewicka. Pani jest za. Proszę o wynik.
17 głosów za, 1 głos przeciw i 4 wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku większością głosów podjęła apel w sprawie
wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego, który zostanie przesłany do Dyrekcji
Zarządu PKP.
(Ww. apel stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu).
Ad pkt 5. Podjęcie uchwał:
1. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr
59/14)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przechodzimy do kolejnego punktu –
podjęcie uchwał, taki nazywa się ten blok.
I pierwszy z punktów, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018
rok. Jest to dokument na druku 59/14.
Projekt wraz z uzasadnieniem został Państwu przekazany 17 października.
Bardzo proszę do mównicy zbliża się Pan Artur Michałuszek Skarbnik Miasta, który
przedstawi nam uzasadnienie tego dokumentu. Bardzo proszę.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo.
Zacznę od tego, iż proszę o wniesienie ustnej autopoprawki z uwagi na to, iż 19 października
zostało wydane zarządzenie Prezydenta Miasta zmieniające budżet z przeznaczeniem
środków na realizację, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
łącznie kwota dochodów i wydatków, która ulega zwiększeniu to jest kwota 189.206 zł. Są to
środki, które przyszły w ostatniej chwili na realizację zadania związanego z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów.
Natomiast co do samej uchwały. Szanowni Państwo. Tutaj są, w treści uchwały, znajdują się
tak naprawdę dwie, czy trzy istotne zmiany.
Pierwsza zmiana - w części dochodowej i w części wydatkowej wynikająca z brakiem
uchwały o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę zwrócić
uwagę, iż proponujemy Państwu zmniejszenie dochodów o łączną kwotę 1.584.905 zł.
i zwiększenie wydatków ...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „o 1.100.000.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „ o milion...”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „o 1.150.000”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „o 1.150.000. Chciałbym również zwrócić
uwagę, iż w treści uchwały znajdują się środki związane z realizacją projektu „Kierunek
aktywność II” zarówno w części dochodowej, jak i w części związanej z wydatkami o łączną
kwotę 100.648 zł.
I to tyle jeśli chodzi o treść tej uchwały.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu?
Ja tylko przypomnę, że projekt nie miał szansy być na Komisji Finansów, więc może ktoś
z Państwa chciałby w tej chwili o coś zapytać. Widzę zgłoszenie. Bardzo proszę – Tadeusz
Bobrowski.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado.
Chciałbym nawiązać do dyskusji kiedy Prezydent Biedroń, na sesji dyskusji na sesji, kiedy
Prezydent Biedroń przedstawiał konieczność zmiany stawek za wywóz nieczystości.
Wówczas się toczyła dyskusja w takim sensie, że dwa lata Prezydent Biedroń zabierał
dywidendy ze spółek komunalnych między innymi z PGK i dzisiaj jest argumentacja taka,
że ponieważ Rada nie podjęła uchwały, to trzeba przerzucić 1,5 mln. Jestem przeciwny
ponieważ nic się nie zmieniło, Rada wyraziła swoją wolę i nie podejmowała tej uchwały jeżeli chodzi o zwiększenie ceny za wywóz odpadów. Pan Biedroń Prezydent Miasta
oświadczył, że do końca kadencji nie będzie występował z inicjatywą o zmianie tejże
uchwały. A co to jest w tej chwili Panie Prezydencie? To jest właśnie to o którym Pan mówił,
że Pan nie będzie występował. Występuje Pan o 1,5 mln.
Wnioskuję o wykreślenie tej pozycji z tejże uchwały, jeżeli nie, to będę głosował przeciw.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Bogusław Dobkowski bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski:” „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo.
Ja rozumiem, że jak uchwaliliśmy budżet w grudniu, to zaplanowaliśmy tak wynika z tego
co dzisiaj tu czytamy dochody z założeniem, że podniesiemy stawki prawdopodobnie i to są te
braki i do tego, ja to rozumiem - przynajmniej można dyskutować, czy się z tym zgadzam,
czy nie, ale ja to rozumiem. Natomiast rozumiem, że wydatki zaplanowaliśmy zgodnie z umową z odbiorcami tych odpadów, to znaczy w tym przypadku głównie z naszą PGK. Czy były
jakieś w międzyczasie aneks, czy coś się zmieniło, czy doszły jakieś no dodatkowe zlecenia.
Dlaczego nam brakuje po tej stronie pieniędzy. No przecież umowa jest chyba do przyszłego
roku włącznie więc po stronie wydatków nie powinno być zmiany, moim zdaniem.
Proszę o wyjaśnienie tego. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Zgłosił się do dyskusji Zastępca Prezydenta Marek Biernacki bardzo proszę.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado.
Przede wszystkim chciałem podkreślić, że zmiana w budżecie nie ma nic wspólnego z tym jakie dywidendy bierzemy, bo to jakie mamy ceny było wynikiem przetargów, a założenia
do budżetu jeśli chodzi o ilość odpadów polegały na statystyce z lat poprzednich i nie mogliśmy założyć, że wzrost będzie kilkunastoprocentowy, głównie tu chodzi przecież o gabaryty.
Rozliczamy się wagowo, bo taką mamy umowę. A mogliśmy tylko planować na podstawie lat
poprzednich. Gwałtowny wzrost ilości odpadów skutkuje zwiększeniem po prostu tych odpadów na wadze. W związku z tym jest to zgodne z umową, ale jest to przede wszystkim skutek
zachowań, no rynkowych można powiedzieć wzrostu konsumpcji, który przekłada się na
ilość w szczególności różnego rodzaju dużych opakowań, które no trafiają na wagę w RPOO
w Bierkowie i na tej podstawie żeśmy się rozliczali. Ale mówiliśmy o tym zjawisku od półto-
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ra roku. Pierwotnie w ubiegłym roku chcieliśmy zaproponować, zaproponowaliśmy Państwu
zmianę o około złotówkę i niestety tylko sytuacja się pogłębia. Nie jest to zjawisko specyficzne dla miasta Słupska tylko, ale dla całej, całej podkreślam Polski. We wszystkich miastach
wystąpił gwałtowny wzrost ilości odpadów i stawki we wszystkich miastach i wszystkich
okolicznych gminach już zostały podniesione poza Słupskiem.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem Bogusław Dobkowski bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Chcę jak gdyby stwierdzić, że na poziomie - w czasie uchwalania budżetu pomyliliśmy się w tej kwestii o ponad milion złotych, tak.
Natomiast nie tak dawno analizowaliśmy wyniki spółek miejskich, nie chcę w tej chwili wracać i szukać, ale z wyników finansowych PGK wynika, no można odczytać, że umowa, którą
z nimi mamy jest dla nich bardzo korzystna ponieważ wynik osiągają, no dodatni, bardzo wysoko. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
W kolejności Jan Lange, bardzo proszę.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Przez cały okres tej kadencji rzadko mój głos był głosem takim, który się zgadzał z Prezydentem Biernackim, ale dzisiaj, dzisiaj go popieram i dzisiaj się z nim zgadzam. Ja wprawdzie
mówiłem, kiedy przyjmowaliśmy umowę, robiliśmy umowę na wywóz nieczystości,
że ta umowa jest źle konstruowana, bo jedna sprawa to jest... Zrobiliśmy dwie umowy jedna
na odbiór, a druga na wywóz. I dzisiaj stan rzeczy jest następujący, że odbiór nieczystości
z PSZOK-u odbywa się inaczej. Mieszkańcy na PSZOK mogą przywieźć każdą ilość swoich
nieczystości, ale ktoś za to musi zapłacić. PGK wywiezie każą ilość, ale za wywieziona każdą
tonę musimy zapłacić. Oczywiście nie przewidzieliśmy tego, że będzie tak duży nadmiar tych
nieczystości, że nie wyrobimy, nie pokryjemy tego z ceną. Kiedy była mowa o podwyżce
to było chcieliśmy w tym czasie pokryć te straty. Nie zgodziliśmy się na to, ale dzisiaj musimy zagłosować za tym projektem uchwały, ponieważ wykonawca musi dostać wynagrodzenie
za wykonaną usługę i to nie podlega żadnej dyskusji. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem Tadeusz Bobrowski.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
Oczywiście Pan Przewodniczący Klubu PO ma w części tylko rację, ale Pan Prezydent podpisując umowę musi się mieścić w budżecie miasta. Budżet został zatwierdzony przez Wysoką
Radę. Nie wolno było podpisać umowy przekraczającej wydatki budżetowe, jeżeli tak zrobił
złamał dyscyplinę finansów publicznych. I koniec i kropka. Nie wolno było takiej umowy
podpisywać, jeżeli podpisał i były nadwyżki trzeba było aneksować te umowę najpierw uzyskując zgodę Rady Miasta. Tego nie zrobił. Po fakcie mleko się rozlało. Niestety, jeżeli pieniądze zostały wydane powyżej zapisów budżetowych, to jest złamanie finansów publicznych. Wnioskuje o odrzucenie tej uchwały.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Jan Lange bardzo proszę.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca po raz drugi i ostatni odniosę się do tego.
Panie Przewodniczący, umowa która my podpisywaliśmy nie mogła przewidzieć skutków.
Po prostu nie mogła przewidzieć skutków nadmiaru gromadzenia nieczystości i zaplanowane
było z nadwyżką. Niestety nadmiar gromadzenia spowodował niedobór finansowy. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Jerzy Mazurek Wiceprzewodniczący.”
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa ja jestem zmęczony tą dyskusją o tych śmieciach, bo tak naprawdę już trzeci
albo czwarty raz rozmawiamy na ten tema. Musze powiedzieć, że trochę się dziwię Panu
Przewodniczącemu Janowi Lange, bo kiedy nasz Klub proponował, żeby podnieść nieco opłaty, to by była sprawa dzisiaj jasna i prawdopodobnie nie musielibyśmy z innych działek mówiąc brzydko zabierać tych pieniędzy, żeby zapłacić długi. Bo zgadzam się z Panem Janem,
że rachunki trzeba płacić i Miasto prędzej, czy później te rachunki - Tadeusz, będzie musiało
zapłacić. Natomiast cały problem polega na tym, że rok temu, niecały rok temu, Państwo
z planowaniem mieliście problemy, bo trzeba było wówczas na posiedzeniu Rady, kiedy przygotowywaliśmy budżet i głosowali, trzeba było przewidzieć tą kwotę. To świadczy o słabości
niestety służb pana Prezydenta i Pana Prezydenta. Z przykrością to mówię, ale taka jest niestety prawda i wówczas Panie Prezydencie nie miałby Pan dzisiaj kłopotu bo Rada, kiedy
by Pan przedstawił, że wzrosną na pewno ceny, a to niestety władza, mądra władza, musi
to przewidzieć, to nie byłoby tych trzech, czy czterech posiedzeń Klubów, nie Klubów tylko
Rady, gdzie dyskutujemy i wzajemnie się przekomarzamy. W związku z tym zwracam się
do Pani Prezydent i do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, żeby próbować nie
myśleć tylko na dzień dzisiejszy, ale próbować myśleć trochę do przodu, perspektywicznie.
Bo tych odpadów będzie w roku następnym znów więcej, bo wzrasta konsumpcja, ludzie więcej zarabiają, w związku z tym tych opakowań będzie więcej. A ludzie nie płacą za ilość odpadów za kilogramy tylko płacą od osoby. W związku z tym to jest naprawdę głębsza dyskusja
dla przyszłej Rady na ten temat, a szczególnie nowi radni, którzy znajdą się w Komisji Gospodarki Komunalnej powinni to bardzo, bardzo przedyskutować. Dziękuję uprzejmie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz ad vocem Tadeusz Bobrowski.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
Jesteśmy po wyborach dwa dni. Przypomnę, że Pan Prezydent się zdecydował, że będzie pracował z Klubem dwuosobowym. Przypomnę, że podczas tej kadencji Pan Prezydent się zdecydował, że jego zastępcą będzie Pan Biernacki i bez zgody Klubu. To były konsekwencje.
A przypomnę podstawowe zasady: Rada uchwala budżet, nie powinna nowelizować budżetu
tak na zawołanie Pana Prezydenta w ciągu roku budżetowego, to co zrobiła Platforma w IV
kwartale, to się dzisiaj mści. Nie powinniśmy tego robić i dopiero rozliczać Pana Prezydenta
przy absolutorium – wykonał, nie wykonał, dlaczego nie wykonał, udzielamy absolutorium
lub nie. Tak powinna funkcjonować Rada, a nie to się ktoś obudzi i nowelizujemy budżet na
każdej sesji dwu-, trzykrotnie. Tak nie powinniśmy robić. Jestem przeciwny takiemu działaniu
Rady. Rada powinna spełniać swoją role kontrolną nad Prezydentem, nad organem wykonawczym. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
I teraz Zbigniew Wojciechowicz.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado. Prezydenci.
Ja się dziwię Panu Lange, który sam prowadzi przedsiębiorstwo i twierdzi, że umowa nie
może rodzić skutków, że nie można przewidzieć umowy. No to ja nie wiem, jak Pan pracuje,
jeżeli Pan nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli jest jakaś umowa, to trzeba tez wiedzieć jakie są
konsekwencję tej umowy. No dziwię się Panu. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem zgłosił się Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Już mnie to trochę nudzi, do znudzenia, bo przez jakiś okres czasu sprawę prowadzenia biznesu przeze mnie tłumaczyłem Panu radnemu Obecnemu.
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A na koniec jeszcze muszę Panu radnemu, więc informuję Pana, informuję Pana, że od czterech lat nie prowadzę działalności gospodarczej. I proszę przyjąć to do wiadomości i nie wtykać mi tu publicznie, że ja prowadzę działalność gospodarczą, bo to jest kłamstwo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Nie ma wniosków. A jeszcze raz, bardzo proszę.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Ja nie mówię na ten temat, czy Pan bezpośrednio prowadzi, ale myślę, że się Pan po prostu na gospodarce zna i na prowadzeniu działalności nawet,
jeżeli Pan prowadzi przez cztery lata. Ja nie mówię, czy Pan teraz prowadzi, ale chodzi o to,
że Pan po prostu wykazuje brak jakiejś wiadomości podstawowych przy prowadzeniu działalności. Dziękuję. Może to dobrze, że Pan nie prowadzi. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Ale Panie radny dyskutujemy o budżecie Miasta Słupska, a nie budżecie i zaangażowaniu Pana radnego. Bardzo przepraszam.
Proszę o spokój.
Nie było żadnych wniosków. Nie ma wniosku ze strony Pana Prezydenta.
Przechodzimy do głosowania...
A przepraszam, przepraszam bardzo był wniosek o wykreślenie. Chwileczkę, tak.
W takim razie cofamy to i najpierw będzie wniosek o wykreślenie z tego projektu uchwały takiej pozycji, która dotyczy działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Tam zmniejszamy plan dochodów o kwotę 1.584.000, a po stronie wydatków zwiększamy
plan wydatków o kwotę 1.150.000. Tak Państwa wniosek dotyczył.
Dobrze, to będzie taki wniosek.
Czy Pan Skarbnik chce jeszcze coś powiedzieć? Bardzo proszę.
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Szanowni Państwo.
Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę. Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza
w sprawie zmian ww budżecie należy do Prezydenta Miasta. Rada Miasta może wprowadzić
jedynie taką zmianę, która nie spowoduje zmniejszenia, nie zwiększy zaciągnięcie zobowiązania o w ten sposób.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę.
Pan Tadeusz Bobrowski, proszę udzielić głosu Panu Tadeuszowi Bobrowskiemu, bo był wnioskodawcą.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Mamy głosowania na ekranie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ale mikrofon jest włączony.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: ”Szanowny Panie Skarbniku.
Mój wniosek nie zmniejsza wydatków miasta, raczej zmniejsza wydatki a nie powiększa.
Nie powiększa zobowiązania budżetu miasta, co zrobi Pan Prezydent z umową pomiędzy
PGK, a Miastem, to jest sprawa Pana Prezydenta. Rada nie zwiększa po przyjęciu tego wniosku zobowiązania Miasta. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszcze raz bardzo proszę Pan Skarbnik.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Wniosek brzmiał – zmniejszenie po stronie dochodów i po stronie wydatków, nie tylko po stronie wydatków.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „I co.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Głosujemy uchwałę.”:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „ To w takim razie będzie bez wniosku,
głosujemy bezpośrednio uchwałę. Uchwałę tak, ten wniosek został wycofany. Tak. A podejmujemy w tej chwili uchwałę w sprawie zmian w budżecie, na druku 59/14 i będzie głosowanie w tej sprawie. Tak. Tamten wniosek jest nieaktualny.
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Bardzo proszę kto jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję bardzo. Nieobecny na sali Andrzej Obecny,
proszę o wynik.
6 głosów za, 9 głosów przeciw i 6 wstrzymujących.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku nie podjęła uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok.
2) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk
nr 59/15)
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny projekt uchwały 59/15 –
rozumiem będzie zawierał zaraz jakieś autopoprawki ustne - Panie Skarbniku, tak. Bardzo
proszę.”.
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo.
Oczywiście, proszę o ujęcie autopoprawki wynikającej z nieprzyjęcia tej uchwały oraz drugiej
autopoprawki, która wynika z Zarządzenia z 19 października, o której już mówiłem
dotyczących wyborów. Prezydent Miasta Słupska, jak już wspomniałem, wydał zarządzenie
dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków wynikających z przygotowaniem
wyborów samorządowych.
Jeśli chodzi o plan, jeśli chodzi o uchwałę, ta uchwała dotyczy w całości oświaty. Składa się
ona z projektu tu bi or not tu bi – z wydatków związanych z tak zwanymi DENA-mi czyli
Dniem Edukacji Narodowej, to jest zmiana tylko klasyfikacji budżetowej między
poszczególnymi podziałkami oraz z ujęcia, ze zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu
pomieszczeń, wpłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływu wynagrodzenia płatnika za
terminowe naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
I to tyle z mojej strony.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Informuję, że Komisja Finansów zaopiniowała projekt pozytywnie.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Numer 59/15, tak.
Nie widzę żadnych zgłoszeń... Było na Komisji Finansów. Taką mam informację, że nie była
może sama uchwała, ale dyskusja na ten temat była. No dostałam taka informację, więc
przepraszam może ją nieopatrznie tutaj rozpisałam.
Czy ktoś z Państwa, członków Komisji Finansów, chce coś na ten temat powiedzieć.
Słucham, no Pan Przewodniczący wyszedł.
To moja nieuwaga, przepraszam, odczytałam informację, którą... – proszę się zgłosić, tak.
Nienagrany głos z sali, bez mikrofonu.
Wracam do informacji. Nieopatrznie przeczytałam informację, że Komisja Finansów
zaopiniowała projekt pozytywnie, cofam tę informację, tak. Dziękuję za uwagę.
Czy ktoś z Państwa chciałbym zabrać głos, jeszcze raz zapytam.
Nie widzę żadnych zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Wszyscy obecni na sali oddali swój głos, proszę
o wynik.
W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych
18 głosów było za, nikt nie był przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
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Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie
Miasta Słupska na 2018 rok.
(Uchwała Nr LIX/790/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok stanowi
załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu).
3) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk
nr 59/16)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „ Kolejny projekt uchwały. Projekt na
druku 59/16. Ten projekt wraz z uzasadnieniem przekazałam Państwu 17 października.
W dniu 22 października Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę do projekt uchwały, którą
tego samego dnia Państwu przekazałam, a 23 października przesłałam Państwu również
uzupełnienie uzasadnienia do wniosku o zmianę w budżecie dotyczącą remontu budynku
MCK-u.
(Autopoprawka – pismo z 22 października 2018 r. znak:PRIK-RPK-I.3021.33.2018 stanowi
załącznik Nr 17, natomiast uzupełnienie uzasadnienia stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego
protokołu).
Bardzo proszę Pana Skarbnika teraz o przedstawienie projektu, autopoprawek
i uzasadnienia.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo.
Zacznę może od już wspomnianej dwukrotnie autopoprawki wynikającej z Zarządzenia z dnia
19 października 2018 roku zwiększa się kwota dochodów i kwota wydatków z tytułu środków
na realizację wyborów samorządowych.
I teraz parę słów na temat samej uchwały. Chciałem zwrócić uwagę iż, po pierwsze
proponujemy w dziale 600 przeniesienie środków w wysokości 200.000 z przeznaczeniem na
zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne przebudowa ul. Władysława IV.
Jednocześnie proponujemy sfinansowanie tego zadania środkami „Budowa ul. Legionów
Polskich i Zaborowskiej w Słupsku.”
Zwracam również uwagę, iż w tej uchwale znajduje się kwota, zmniejszenie planu wydatków
o kwotę 540.000 z uwagi na przekształcenie realizacji zadania „Kompleksowy remont
pomieszczeń MCK i dostosowanie ich do działalności kulturalnej” z jednorocznego
na dwuletnie.
Zwracam również uwagę, iż znajdują się w treści uchwały analogiczne zmiany jakie miały
miejsce miesiąc temu wynikające z ustawy, ze zmiany ustawy o gospodarce
nieruchomościami. W związku z tym proponujemy w dziale 700005 zwiększenie łącznie
planu dochodów o kwotę 555.288 zł. i zwiększenie planu wydatków o kwotę 506.415 zł.
I to tyle z ważniejszych rzeczy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu?
Nie był on przedmiotem dyskusji na Komisji Finansów. Bardzo proszę Paweł Szewczyk.”
Radny Paweł Szewczyk: „Dzień dobry. Witam Panią Przewodniczącą. Pana Prezydenta.
Szanownych Radnych.
Proszę Państwa była dyskusja na Komisji Gospodarki Komunalnej na ten temat. Radni mieli
wątpliwości odnośnie tej zmiany. Myślę, że troszeczkę brakuje informacji albo ta informacja
jest zbyt późno. Mówimy tutaj o przesunięciu środków na wykonanie termomodernizacji
samego MCK-u i mówiono również, że Pan Prezydent chce wykonać przebudowę wnętrza
MCK-u. Problem polega na tym, że zadanie jest, pochłonie znaczną ilość środków
finansowych, a tak naprawdę nie było dyskusji w jakiej formule po przebudowie ten MCK
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ma funkcjonować. Jakie nowe funkcje wprowadzimy tutaj na osiedle Zatorze i w zasadzie
pytanie jest: dlaczego, nie próbujemy na przebudowę wnętrza MCK-u pozyskać środków
zewnętrznych. Wydaje mi się, że nikt nie kwestionuje kwestii, że remont jest potrzebny, nikt
nie kwestionuje tego, że potrzeba ożywić tę część miasta. Tylko sprawa dotyczy co ma tam
być, jak to ma funkcjonować i jak to wszystko sfinansować. Całość pochłonie więcej niż
5,5 mln zł. Mówię tutaj o tej części zewnętrznej termomodernizacyjnej, która może
kosztować około 3 mln zł. Część tych kwot są kosztami niekwalifikowanymi tutaj nie
uzyskamy dofinansowania, mówię tutaj na przykład o przebudowie tarasu. Natomiast na
prace wewnątrz będą, prace wewnątrz będą sfinansowane ze środków własnych. Oczywiście
są to prace potrzebne. Myślę, że powinniśmy wrócić na następnej sesji do dyskusji na ten
temat. Jeżeli chodzi o umowę z Marszałkiem i wprowadzenie aneksu do umowy i zamiany
tych zadań, o które tutaj wnioskuje Pan Prezydent – mamy czas do końca roku, a powinniśmy
porozmawiać co tam naprawdę ma być w tym MCK-u. Czy na przykład Klub Seniora ma
funkcjonować, czy też jakaś inna istotna rzecz. Takie jest moje zdanie. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Tadeusz Bobrowski bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
No zgadzam się z częścią wypowiedzi Pana radnego Szewczyka. Jeżeli Pan Prezydent
w tej chwili podejmie decyzję, że wycofuje ten projekt, to znaczy ten zapis dotyczący MCK-u
i zmiany z jednorocznej na dwuletnią, bez wiedzy ile to będzie kosztowało, jakie funkcje
no to dyskusja będzie niepotrzebna. Jeżeli nie, no to będziemy głosowali krótko mówiąc negatywnie. Uważam, że rezygnacja z termomodernizacji szkoły Ekonomika jest dla mnie zaskoczeniem ponieważ po co w ogóle się tam znalazła taka pozycja skoro za pół roku mamy z tego
rezygnować. I jeżeli chodzi o MCK, ten obiekt, to dawno było wiadomo, że ten taras jest
do wymiany i źle było to przygotowane, ta inwestycja i dzisiaj mamy zwiększać do 4,5 może
5 mln. Uważam, że to trzeba dokładnie przeanalizować. Pozostawiłbym tę decyzję następnej
Radzie. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Robert Kujawski bardzo proszę.”
Radny Robert Kujawski: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Prezydencie.
Wysoka Rado.
Mamy październik i tak dosyć szybko po raz kolejny mamy taką uchwałę, która robi porządek, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne. To jest sytuacja taka. W MCK-u mamy realnie sytuację taką, że to co zostało zaplanowane w stosunku do tego co trzeba wykonać, jakie są
koszty, no nie zostało zbyt dobrze zaplanowane. Po raz kolejny mamy podejście, że ściągamy
200.000 zł. z ulicy Zaborowskiej, z Legionów Polskich, gdzie wiadomo, że ani złotówka nie
zostanie wydana i tak myślę, że taką metodą salami do końca roku się okaże, że w ogóle nigdy w budżecie nie mieliśmy Zaborowskiej i Legionów, więc o co ewentualnie radni w czerwcu przyszłego roku mieliby zadawać pytania i pytać się dlaczego ta inwestycja nie została
wykonana. W mojej ocenie, bo mówimy tutaj o pewnych planach, a planować można różne
rzeczy, to jeżeli istnieje potrzeba, żeby dziś zwiększyć jakieś środki na inwestycje, zwłaszcza
tam, gdzie mówimy o pół miliona złotych na zmiany dotyczące nieruchomości, gdzie z jednej
strony mamy dochody, z drugiej strony mamy wydatki, to można takie rzeczy wprowadzić.
Ale na tej sali zawsze mówiłem o tym, że nie powinniśmy godzić się na wycinanie zadań inwestycyjnych, które w ciągu roku nie wychodzą, bo później mamy tak mocno zaburzony
obraz, że nasze inwestycje miejskie są wykonywane w 100% jak popatrzmy na sprawozdanie
z budżetu, a my wszyscy mamy świadomość, że tak nie jest, tylko nie mamy tego w żadnych
dokumentach. Dlatego ja uchwały dotyczącej zmian porządkowania tych wydatków majątkowych po to, żeby budżet na koniec dobrze wyglądał, jak zwykle nie poprę.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem zgłosił się Prezydent Robert Biedroń, bardzo proszę.”
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado.
To może zmieni nastawienie Pana radnego Przewodniczącego Roberta Kujawskiego i pokażę
mu, że nie chodzi o czyszczenie budżetu, ale chodzi o interes miasta. Ponieważ Państwo potrzebujecie więcej czasu, żeby przedyskutować tą kwestię, tych dodatkowych środków,
więc ja wycofuję ten punkt dotyczący dofinansowania MCK-u. I ten punkt w tej kwestii
chciałbym wycofać. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Rozumiem czyli mamy dalej uchwałę,
w której nie ma informacji o MCK-U, tak?”
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń: „Tak.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Kolejne zgłoszenie Anna
Rożek.”
Radna Anna Rożek: „Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca.
Chodzi mi o Władysława IV. Ja rzeczywiście dostałam takie niepokojące sygnały, że nie będzie Władysława IV robione, bo brakuje 180.000, tak, dobrze mówię, ale trzeba będzie
je wziąć z Legionów. Tylko jakim kosztem z Legionów? Co na Legionów będzie nie zrobione,
po pierwsze? Czy Władysława...
Nic nie będzie zrobione. To super.
Proszę się nie śmiać Pani Prezydent, bo ja niestety robiłam kampanie „dor tu dor” i wie Pani
co, no ludzie nie rozumieją do końca na czym polega na przykład to, iż park na Szafranka nie
jest zrobiony. I minął rok od wyniku budżetu partycypacyjnego i ludzie niestety myślą,
że to ja osobiście buduję. A to nie jest prawda. Jeżeli ja tam nie jestem raz w tygodniu od razu
robi się tam śmietnik. Dzwonię do jednostki odpowiedzialnej za budowę - mam zadzwonić do
wykonawcy, kierowniczka projektu na mnie wykrzykuje, że ona nie jest od odpowiadania mi
na pytania. To skąd ja mam wiedzieć, co ja mam powiedzieć wyborcom, co ja mam powiedzieć mieszkańcom.
Tak samo Lipowa. Miał być początek na początku września, później na początku października, później mieliście Państwo zacząć 15 października, później się dowiaduje, że wchodzicie
22 października - dzień po wyborach. Nie wiem czy specjalnie, czy to tak wyszło.
No, ale kiedy my robimy te przetargi ? I Panią to bawi, mnie w ogóle to nie bawi.
Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Robert Kujawski ad vocem bardzo
proszę.”
Radny Robert Kujawski: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Prezydencie.
W tej koncyliacyjnej atmosferze mam jeszcze taką jedną prośbę i wniosek, że skoro już załatwiliśmy już sprawę MCK-u, to mamy jeszcze jeden problem, żebyśmy jako Klub mogli
zagłosować za tą uchwałą. Mianowicie wystarczy, że wycofa Pan w ustnej autopoprawce
zmniejszenie wydatków o 200.000 na Zaborowskiej, wtedy mamy jasną sytuację, że tam
zaplanowaliśmy 700.000 zł. nie wyszły przetargi kolejna Rada to będzie mogła ocenić. Natomiast tę brakującą kwotę do ul. Władysława IV, bo trzeba uzupełnić, to myślę, że nasz budżet,
budżet po stronie wydatków inwestycyjnych uciągnie. Bo przecież chwalił się Pan, że w tym
roku mamy rekord czyli 84 mln zł., a tak się składa, że my jako radni otrzymaliśmy z dwa tygodnie temu zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych bodaj na koniec września
i jeżeli popatrzymy na zaawansowanie inwestycyjne i wykonanie, to tam Panie Prezydencie
nie jest słodko, bo tam jest faktyczne wykonanie często na poziomie 0, często na poziomie
10, 15 %, 25 %, więc te 200.000 które włożymy w plan w żaden sposób nie zachwieją naszymi finansami, dlatego mam prośbę do Pana Prezydenta o ustną autopoprawkę wykreślającą
zmniejszenie o te 200.000 zł na Zaborowskiej. Oczywiście 200.000 wzrośnie nam planowany
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deficyt, ale jego realizacji to jest zupełnie inna, jest to bezpieczna rzecz i widzę uśmiechnięte go Pana Skarbnika i wiem, że to damy radę zrobić.
Dziękuję Panie Prezydencie z góry.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Bogusław Dobkowski bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Szanowni Państwo.
Ja jednak nawiążę do MCK-u. Tam w przypadku MCK-u mam tak zwane mieszane uczucia.
No po pierwsze - w tym kwartale, to jest no jedyny taki punkt kultury. Bardzo cenię kino. Tam
już jak ja dzwonię, to po głosie mówią tak: „ w siódmym rzędzie - trzecie, czwarte” - prawda,
to szanuję. Uratowaliśmy tę mozaikę, bo chcieli ją tam zakryć, prawda. Jedyny dobry element
w tym całym, bo przecież to zaprojektowano szkaradę dosłownie, no ktoś, ja wiem akurat kto,
no powinno się to pisać - kto jest autorem projektu prawda, ja wiem akurat.
No po prostu ja co innego przywołam Panie Prezydencie, mogę? Mogę?
Kiedyś był dosyć nowy motel przy Szczecińskiej i został zburzony po to, żeby postawić inny
obiekt. Zawsze trzeba patrzeć, jak wydajemy te 5 mln, co my za to uzyskamy. Tam wydano
miliony uzyskano zwrot kapitału bardzo szybki. Tu po prostu utopimy 5 mln i będzie to szkaradek dalej, prawda. I nie efektywnie wykorzystywana ta powierzchnia, ten podcień, no ten
taras no po prostu tam zbyt dużo się idiotyzmów składa.
Natomiast Panie Prezydencie ponieważ startowaliśmy w tym samym, ta książeczka, która
jeszcze publicznie wszędzie leży – niech Pan zweryfikuje tą ostatnią stronę. Te wszystkie inwestycje, które tu są wymienione: tak i Dominikańska i Władysława IV i Zaborowskiej i Legionów i park przy Zaborowskiej itd. no wyrzućmy to albo podajmy aneks. Przecież my okłamujemy ludzi Panie Prezydencie. Trzeba było w TVN-ie wspomnieć, że to wygraliśmy,
bo wygraliśmy, ale to jest trochę inaczej. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Radny Jerzy Mazurek Wiceprzewodniczący.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado.
Ja bym na kanwie MCK-u chciał podnieść pewien temat, który pewnie w przyszłości przyszła
Prezydent Miasta powinna wykorzystać. Po raz kolejny Pani Krystyno zawiodło jakieś dalekosiężne myślenie. Ja chcę kolegom przypomnieć, cztery lata temu z tej mównicy Prezydent
Miasta mówił, że MCK i budynek Filharmonii przy ul. Lutosławskiego należy wykreślić z termomodernizacja. Ja nie podnosiłem wówczas głosu, bo jako pracownik Filharmonii nie bardzo wypadało, ale byłem zdziwiony. W grupach osób zbliżonych do kół rządzących powiedziano mi, że wtedy z MCK-u prawdopodobnie będzie robiona Biedronka, a budynek przy
Lutosławskiego może być sprzedany. Oba pomysły głupie. Mam nadzieję, że to była plotka.
Ale po czterech latach, po trzech latach ten sam Prezydent wnosi, że jednak MCK będzie termomodernizować. No lepiej późno niż wcale. Tylko nie wiem jaka argumentacja wówczas,
a jaka trzy lata później. W ogóle ten MCK, to takie chyba nieszczęście, bo ten MCK duszono
– wpierw Maciej dusił- było 27 osób pracowników potem zeszło to w sumie jak żeśmy likwidowali ten MCK wchłaniał go SOK, to było chyba 11 czy 12 etatów. I teraz znów tak zwane
planowanie Krystyno. Ktoś zaplanował 500.000 na remat, to nie miał wyobraźni, to po prostu
niekompetencja - nie wiem czy to Wydział Kultury, czy, czy. A potem się okazuje za kilka
miesięcy, że to nie 500.000 tylko 2,5 do 3 mln zł. No tak się nie da pracować. To tak jak
z tymi śmieciami, co żeśmy mówili. No trzeba trochę do przodu pójść. Jeżeli tego Pani Prezydent ze swoją załogą w przyszłej kadencji nie zrobi, no to znów będą scysje, scysje na radzie.
W związku z tym moja prośba, żeby zacząć myśleć perspektywicznie rok, dwa, trzy do przodu, a nie tak z dnia na dzień, jak wyjdzie to wyjdzie, jak nie wyjdzie to też dobrze. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że już
tematu MCK-u w tym projekcie uchwały nie ma, tak, żebyśmy po prostu tym...
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Nienagrana wypowiedź Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Mazurka bez mikrofonu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Tak. Dziękuję bardzo.
Bogusław Dobkowski ad vocem.”
Radny Bogusław Dobkowski :”Jedno zdanie Jureczku tylko uzupełnię. Trzeba myśleć perspektywicznie i ekonomicznie, ale również biorąc pod uwagę, że pieniądze unijne, to są również pieniądze, a nie tylko liczba. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Radny Jan Lange bardzo proszę.”
Radny Jan Lange :”Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Ja trochę zwrócę się do moich kolegów, kolegi Dobkowskiego i Ani, odnośnie Władysława
IV, że z Legionów. Tyle co słów i walki zrobił dla Legionów Bogusław Dobkowski w swojej
i to nie przyniosło skutków, myślałem, że będzie miało odzwierciedlenie w stosunku do radnego Biedronia, który wystartował z tego okręgu wyborczego. Ale co się okazało, a mianowicie okazało się, to że społeczeństwo zaakceptowało, że ul. Legionów ma być nie kontynuowana. Bo patrząc na wyniki wyborów, to jest akceptacja tego, więc dzisiaj się nie dziwmy i proszę nie mówić - te pieniądze, które są przeznaczone na Legionów trzeba przeznaczyć na Władysława IV faktycznie, a Legionów zostawmy to radnemu Biedroniowi w przyszłej kadencji.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję.
Bogusław Dobkowski jeszcze raz, sekundkę włączę mikrofon, żeby się nagrało.”
Radny Bogusław Dobkowski : „Ok.,że obecny Prezydent i następny wie jedno, to co my doświadczeni samorządowcy wiemy. Ludzie zapominają, czy się mówiło o kimś źle, czy dobrze,
ale pamiętają, że to nazwisko tkwi, że się mówiło. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
I Zbigniew Wojciechowicz.
Bardzo proszę, Panie radny, Panie radny bardzo proszę, jeśli to po zgłoszeniu i do mikrofonu,
tak.
Bardzo proszę Zbigniew Wojciechowicz.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Pani Przewodnicząca. Prezydencie. Wysoka Rado.
Ja chciałbym przypomnieć, że jednak miasto nasze się zwija i takie miejsce jak Legiony, gdzie
się pojawiają nowi mieszkańcy, którzy jednak by chcieli w tym mieście mieszkać i że my
o nich nie pamiętamy powoduje taką konsekwencję, że coraz będzie mniej tych mieszkańców. I faktycznie za jakiś czas Koszalin będzie dużo, dwa razy większy niż Słupsk. Także,
jest to smutna konsternacja tego wszystkiego do czego doprowadziły rządy takie jakie były
w tej chwili. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Były w tej chwili. Dziękuję.
Pan Borecki jest przy mównicy, Panie Prezydencie czy w Pana imieniu ma coś powiedzieć?
Bardzo proszę Pan Dyrektor.”
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki: „Wysoka Rado. Pani
Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Proszę Państwa możemy wprost ogłosić, że Legionów Polskich nie damy rady zrobić. Co do
tego czy dbamy o mieszkańców – dbamy, bo w tym roku mieliśmy, planowaliśmy tylko realizację dokumentacji projektowej na utwardzenie tych dróg wewnętrznych, a to za Państwa
zgodą wystąpiliśmy do Państwa o zwiększenie zakresu i w tym roku już umowa podpisana,
część tych dróg wewnętrznych z płyt będzie ułożona, żeby ułatwić życie mieszkańcom.
Więc staramy się, nie to że zapominamy o tych, którzy mieszkają na peryferiach Słupska.
Takie działania prowadzimy, żeby ułatwić życie ludziom.
Co do Pani Ani, Pani radnej. Telefon się nie zmienił można dzwonić,. Telefonów żadnych nie
było. Jak potrzeba interweniujemy, pomożemy co do organizacji przetargów przy takiej ilości
zadań jest coś takiego jak plan zamówień publicznych, możemy Państwu udostępnić osobno –
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jak to planujemy robić, co, w jakiej kolejności. Jeżeli będą pytania, co z czego wynika możemy też Państwu przedstawić. Zawsze starałem się tak, żeby te największe zadania, najpilniejsze poszły w pierwszej kolejności, a w przypadku ul. Lipowej to tak jak Pani wie doskonale,
najpierw trzeba było zrobić dokumentację projektową, uzyskać wszystkie pozwolenia i dopiero można było ruszyć z przetargiem, żeby było wszystko w porządku.
Jeżeli są jakieś uwagi, to mówię Legionów Polskich nie wykonamy, te środki na Władysława
IV są potrzebne, pozostałe środki z 1.700.000 na Legionów Polskich zostają. Czy zostanie
tam złotówka, czy zostanie tam milion złotych inwestycja nie ginie i nie będzie w tym roku
zrealizowana.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „To już wiemy. Dziękuję. A jeszcze
może Pan powie, gdzie będzie w najbliższym czasie frezarka jeździć? Bo to chyba jest bez jakiegoś planu.”
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki: „Pani Przewodnicząca z przyjemnością podamy jak będziemy znali szczegółowsze informacje. Przy okazji jak będziemy wiedzieli, że jedzie to wtedy zadzwonimy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Pani Anna Mrowińska bardzo proszę.”
Radna Anna Mrowińska: „Szanowni Państwo.
Z całej tej dyskusji wydaje mi się, że był chyba najbardziej istotny głos Pana Roberta Kujawskiego, który przypomniał, że na ten rok zaplanowane jest około 84 mln na wydatki inwestycyjne, więc kwota 200.000 zł. tym bardziej, że procentowo wykonanie pozostawia niestety
wiele do życzenia, więc kwota 200.000 zł. nie jest kwotą przewyższającą i niemożliwa do wykonania.
A jeszcze mam pytanie do Pana Dyrektora skoro już Pan jest przy głosie, proszę tylko mi powiedzieć, kiedy zostaną położone pierwsze płyty, chodzi o tę kwestie utwardzenia. Mam na
myśli ...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przepraszam, wyłączyłam niechcący,
jeśli Pani radna chce, rozumiem, że chodzi o ten teren w okolicach alei Legionów. Pan Dyrektor Borecki.”
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Jarosław Borecki: „W chwili obecnej
przy ul. Niemena mamy tam przygotować sięgacz dla mieszkańców, którzy tam mieszkają.
Płyty są już zwiezione, wykonawca rozpocznie prace. Jeżeli uda się pozyskać więcej płyt,
to będziemy wchodzili na okolice Lidla i dokładnie co do ulic, to jeszcze powiemy, ale już
tamte okolice też będziemy utwardzali. Reszta w przyszłym roku, no jest problem z materiałem, ta umowa jest na dwa lata podpisana, a więc w przyszłym roku będzie na wiosnę zrobio ne wszystko., to co jest w umowie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
To był głos Pana Dyrektora Jarosława Boreckiego. Rozumiem Pan Prezydent nie wniósł żadnej autopoprawki na sugestię Państwa w związku z tym..., MCK - wycofujemy tylko MCK
i głosujemy w tej sprawie? Nie, nie głosujemy, bo to była autopoprawka Pana Prezydenta.
W związku z tym przechodzimy do głosowania. Przypominam, że głosujemy nad projektem
zmian w budżecie nr 59/16 z kilkoma autopoprawkami i tą ostatnią w zakresie wykorzystania
środków na MCK.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Ja tylko Pani Przewodnicząca, jeśli mogę.
Pani Przewodnicząca przepraszam, że się wtrąciłem, ja tylko przypomnę, autopoprawka wynikająca z Zarządzenia, autopoprawka wynikająca z nieprzyjęcia uchwały i autopoprawka wynikająca z tych 540.000”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ja o tym wszystkim mówiłam i to mam
w pamięci, to był taki skrót myślowy, przepraszam.
Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
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Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały z tymi wszystkimi autopoprawkami i ostatnią ustną
wygłoszoną przez Pana Prezydenta, tak, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Kazimierz Czyż radny bardzo proszę o udzielenie
głosu. Dziękuję. Proszę o wynik.
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych.
5 głosów za, 11 przeciw i 4 wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku nie podjęła uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok.
4) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk
nr 59/17)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokołu)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Rozumiem, że to niesie za sobą pewne
autopoprawki wynikające z niepodjęcia tej uchwały, o których pewnie powie nam Pan Skarbnik, bo teraz będzie przedmiotem obrad druk nr 59/17. On również dotyczy zmian w budżecie. Został Państwu przesłany 17 października. A później 22 października Prezydent wniósł
autopoprawkę.
(Autopoprawka – pismo z 22 października 2018 r. znak:PRIK-RPK-I.3021.32.2018 stanowi
załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu).
Czy Państwo radni potrzebujecie przerwy.
Projekt nie był przedmiotem obrad żadnej Komisji. Więc teraz proszę o głos Pana Artura
Michałuszka, później oddam głos radnym, którzy zechcą zabrać głos w sprawie. Bardzo
proszę.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo.
Najpierw to całą litanię wynikającą ze zmiany, z autopoprawek. Po pierwsze z Zarządzenia
19/10/2008, po drugie z nieprzyjęcia uchwały na druku 59/14 i nieprzyjęcia uchwały na druku
59/16. To są autopoprawki, które Prezydent Miasta Słupska musi zgłosić, tak aby, znaczy
zgłasza, tak aby była zachowana ciągłość dochodów i wydatków.
Natomiast czego dotyczy w całości ta uchwała. Uchwała dotyczy w całości projektów
unijnych i części projektów unijnych tak naprawdę i w stronie dochodowej i w stronie
wydatkowej. Są to pieniądze, które są albo naszymi albo naszych liderów, albo naszych gmin,
z którymi współpracujemy w MOF-ie, albo innych gmin, innych jednostek sektora i innych
jednostek gospodarczych. Proszę zwrócić uwagę jest to zmiana wynikająca z wprowadzenia
zmian logiki w ogóle funkcjonowania środków unijnych i z pisma, które wpłynęło do Urzędu
Miasta. Nie zmienia się wynik finansowy, nie zmieniają się ani dochody, nie zmienia się
wynik finansowy czyli różnica między dochodami a wydatkami z tytułu podjęcia tej
uchwały.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie?
Nie widzę żadnych zgłoszeń. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Poproszę o tablicę do głosowania.
Kto jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Wojciech Lewenstam, Jaroszewicz Mieczysław.
Pan Mieczysław Jaroszewicz jest za, a Pan Lewenstam? Czy Pan Wojciech może powiedzieć.
Też za. Dziękuję bardzo. Proszę o wynik.
16 głosów za, nikt nie był przeciw i 3 wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie
Miasta Słupska na 2018 rok.
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(Uchwała Nr LIX/791/2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok stanowi
załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu).
5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska
na lata 2018-2033 (druk nr 59/18)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „I konsekwencja tych projektów
uchwał. Teraz będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta na lata 2018-2033, druk nr 59/18.
Projekt wraz z uzasadnieniem został przekazany Państwu 17 października.
Nadmieniam, że w dniu 23 października Prezydent Miasta wniósł autopoprawkę do tego
projektu Przekazałam ją Państwu od razu w tym samym dniu, w którym otrzymałam. Ten
projekt na pewno będzie zawierał autopoprawki.
(Autopoprawka – pismo z dnia 23 października 2018 r. znak: PRIK-RPK-I.3021.34.2018
stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu).
Ja ze swej strony mam takie pytanie, ponieważ od pewnego czasu operujemy już
dokumentem, gdzie graniczna data, graniczny rok jest 2033, mam takie pytanie – dlaczego tak
się dzieje. Może Pan Skarbnik powie. Oczywiście po uzasadnieniu tego projektu.
Proszę bardzo Pan Skarbnik.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie.
Szanowni Państwo.
Ja najpierw chciałbym przypomnieć o autopoprawkach wynikających z Zarządzenia
Prezydenta Miasta z dnia 19 października 2018 roku, z nieprzyjęcia uchwał oraz chciałbym
również zwrócić uwagę, iż zmienia się wówczas katalog przedsięwzięć, mianowicie katalog
przedsięwzięć wraca do pozycji poprzedniej wynikającej między innymi ze zmiany MCK-u,
ze zmiany wydatków na MKC i ze zmiany wydatków na Władysława IV i Legionów
Polskich.
Jeśli chodzi o terminarz, terminarz spłat, terminarz na jaki przyjmuje się wieloletnią prognozę
finansową. Wieloletnia prognoza finansowa musi być dostosowana do terminów spłaty
zobowiązań wynikających albo z planowanych albo z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać w sprawie tego dokumentu głos?
Nie widzę żadnych zgłoszeń, w takim razie poddamy ten projekt pod głosowanie.
Poproszę o tablicę.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Wszyscy obecni na sali oddali głos proszę o wynik.
13 głosów za, nikt nie był przeciw i 5 głosów wstrzymujących.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.
(Uchwała Nr LIX/792/18 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska
na lata 2018-2033 stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu).
6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko
występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem
nowych elementów infrastruktury interwencyjnej" (druk nr 59/19)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu)
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przechodzimy do kolejnego punktu.
Punkt 6 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją
ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury
interwencyjnej". To jest projekt, który przekazałam Państwu 17 października. Ma numer
59/19.
Bardzo proszę Pana Skarbnika o głos.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo.
Mówiąc w skrócie. Uchwała dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę i realizację naszego schroniska. Pożyczka jakby
jest uruchamiana pod płatności, pod fizyczne płatności, pod fakturę jakie Miasto otrzymuje
z tytułu inwestycji, z tytułu realizacji wydatku majątkowego związanego z budową
schroniska. Ponieważ w tym roku nie uda się wykonać pełnej kwoty tak, jak pierwotnie
planowaliśmy - 2 mln zł. pożyczki, a żeby Miasto mogło aneksować pożyczkę i zmienić
terminy zapłaty konieczna jest Państwa uchwała w związku z tym proponuję zmianę treści
uchwały jak powyżej. Wpłynęła już do Urzędu Miejskiego projekt aneksu umowy,
no w momencie, w którym Państwo nie zdecydują się na podjęcie tej uchwały oczywiście
treść umowy nie zostanie aneksowana.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
No już usłyszeliśmy, że nie będzie Legionów zgodnie z planem i nie będzie schroniska zgodnie z planem. Tak?”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Schronisko zostanie przesunięte o kilka miesięcy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Czyli nie będzie zgodnie z planem, tak,
bo to tak brzmi dobrze dla wszystkich, którzy...
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie ?
Projekt dotyczy uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki. No logicznym jest, że ta pożyczka
jest nam niepotrzebna skoro nie budujemy. Tylko, że po prostu wszyscy powinni o tym
wiedzieć, że nie wybudujemy w tym roku tej części schroniska zaplanowanej wcześniej.
Nie widzę zgłoszeń. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję bardzo, proszę o wynik.
W głosowaniu uczestniczyło 9 radnych głosujących za, 2 przeciw i 8 wstrzymujących.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku większością głosów podjęła uchwałę...”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Nie, nie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przepraszam, to jest uchwała o zaciągnięciach, musi być bezwzględna większość. Przepraszam, przepraszam bardzo.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska nie podjęła uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVIII/649/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki …
Przepraszam przez moment zapomniałam, że wszelkiego rodzaju pożyczki i uchwały w tej
sprawie to wyrażenie zgody bezwzględną większością głosów, tak.”
7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i
demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku. (druk nr 59/6)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 26 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przechodzimy do kolejnego punktu
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Punkt 7 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie oraz demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku. Jest to druk nr 59/6.
Projekt uchwały przekazałam państwu 12 października.
A przy mównicy jest Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Pan Paweł Dyjas. Bardzo proszę
o uzasadnienie tego dokumentu.”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Szanowna Pani Przewodnicząca.
Panie Prezydencie. Szanowni Radni.
Co roku spotykamy się mniej więcej w tym samym okresie, aby wprowadzić uchwałą stawki
za holowanie oraz przechowywanie pojazdów. Miasto co roku jest zobowiązane taką uchwałę
wprowadzić. W tym roku ta uchwała w stosunku do roku ubiegłego różni się tym, że stawki
zostały obniżone do poziomu realnie ponoszonych kosztów przez Miasto za holowanie
i przechowywanie pojazdów. Stawki zostały dostosowane do obecnie panującej umowy
z firmą, którą mamy do 29 lutego 2020 roku. W stosunku do ubiegłego roku te stawki zmalały
około 100 zł. za holowanie i około 10 zł. za przechowywanie pojazdów. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Informuję, że Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie.
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 27 do niniejszego protokołu).
Czy więcej szczegółów na ten temat usłyszymy gdy Państwo zapytają, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w sprawie?
Bardzo proszę Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Lange, bardzo proszę.”
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Lange; „Pani Przewodnicząca.
Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Ja na Komisji Gospodarki Komunalnej oczywiście dopytywałem, a odpowiedzi nie
otrzymałem, bo wnioskodawca był zbyt słabo przygotowany. Pytałem się między innymi
jakie są ceny w sąsiednich miastach. Odpowiedzi nie uzyskałem. To po pierwsze.
Po drugie. Chciałbym się dowiedzieć, czy aktualnie umowa, która jest z wykonawcą
podpisana, do którego jest roku podpisana i jak w tej umowie obejmują stawki,
bo to zadecyduje o losach tej uchwały odnośnie mojej osoby.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czyli rozumiem chcemy dowiedzieć się jakie są szczegóły umowy zawartej z wykonawca
tego projektu, tak.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie.
Nie wiedzę. W takim razie poproszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.
Pan Komendant w imieniu Pana Prezydenta bardzo proszę.”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Szanowni radni.
Stawki, które przedstawione zostały w projekcie uchwały są odzwierciedleniem
obowiązującej umowy w chwili obecnej z Firmą „Adkonis”. Te stawki zostały w tej uchwale
przedstawione dokładnie co do złotówki, co do grosza z takiego powodu, że Miasto na tym
zadaniu nie może zarabiać, więc my musimy przedstawić realnie poniesione koszty.
W związku z tym, że jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że mamy umowę podpisaną
do 2020 roku, do 29 lutego dokładnie byliśmy w stanie podać dokładne stawki za holowanie
i przechowywanie pojazdów. Na Komisji udzieliliśmy informacji, że stawki w stosunku
do miasta Słupska w innych miastach o podobnej wielkości są zbliżone. Te różnice były
w granicach 10 zł. czy to w stosunku do holowania, czy w stosunku do przechowywania, były
różnice kilku złotych. W przepisach dotyczących holowania czy przechowywania pojazdów
wszystkie miasta miały dosyć duży problem w chwili obecnej te problemy pomału
są rozwiązywane i miasta zaczynają przedstawiać dokładne realne poniesione koszty
związane z holowaniem pojazdów.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję.
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Przepraszam przez moment nie zrozumiałam. Powiedział Pan, że wszystkie te stawki są opisane w umowie, tak. Natomiast ww uzasadnieniu projektu uchwały jest napisane, że maksymalne stawki opłat obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają co rocznie zmianie
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi. To one ulegają zmianie w stosunku do tej umowy,
czy nie?”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „W stosunku do zeszłorocznej uchwały
ulegają zmianie i są obniżone o ponad 100 zł.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ale w stosunku do umowy, którą
zawarliśmy z firmą?”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Tak.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Zmieniają się, tak.”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Tak.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „To dlaczego w uchwale tego nie ma,
w uzasadnieniu tej uchwały – nie ma. Wcześniej mówił Pan, że nie ulegają zmianie.
No to w końcu jeszcze raz proszę nam wszystkim powiedzieć, stawki ulegają zmianie
czy są takie same jak w umowie, którą Miasto podpisało z firmą prowadzącą tą usługę.”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Ulegają zmianie w stosunku
do zeszłorocznej uchwały. Są natomiast w tej propozycji uchwały na rok 2019 te stawki
są dokładnie takie same, jak w umowie w obowiązującej od marca 2018 do 29 lutego 2020.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „No właśnie, a na początku powiedział
Pan troszeczkę inaczej, stąd takie zamieszanie.
Bogusław Dobkowski bardzo proszę.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Panie Komendancie.
Kolejność to jest trochę dziwna. Wpierw mamy umowę, a teraz uchwalamy stawki i dostosowujemy stawki do umowy. No myślę, że powinniśmy mieć wpierw stawki, a umowa powinna
być zgodna z tymi stawkami. Ale dostosowując do umowy, a on jest monopolistą, więc domyślać się należy, że to on tam te stawki nam zaproponował, czy my to obniżamy w stosunku
do ubiegłorocznych, żeby dostosować do umowy, czy gdzieś podwyższamy. Dziękuję.
A gdybyśmy zeszli jeszcze niżej, gdzieś. Ja zaproponuje obniżenie gdzieś o złotówkę.
Czy wtedy mamy prawo zmienić umowę z nim, czy nie. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „W stosunku do ubiegłorocznych
stawek, stawki na …, znaczy do obowiązujących stawek na 2018 rok obniżamy te stawki
na rok 2019. Te stawki za z holowanie pojazdu obniżamy około 100 zł., a za przechowywanie
około 10 zł.
Tak jak Pan radny zauważył Firma „Adkonis” jest u nas monopolistą na naszym rynku.
Obniżenie stawek w chwili obecnej nie wiem, czy weszłoby w ogóle, czy jest taka możliwość,
gdyż mamy podpisaną umowę. Te stawki, które my w chwili obecnej mamy mieścimy się
w tej granicy, które są podawane najwyższych możliwych opłat za przechowywanie
i holowanie pojazdów.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.”
Czy jeszcze jakieś pytania?
Tak. Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca.
Wysoka Rado.
Dwa pytania. Czy skutki tej umowy, uchwały jaką tutaj podejmiemy, jakie są skutki finansowe dla budżetu miasta. To jest jedno pytanie.
I drugie pytanie. Ja na Komisji Gospodarki Komunalnej nie usłyszałem odpowiedzi od Pana
Wiceprezydenta Biernackiego, na jakim etapie jesteśmy, bo tam jest spór między Miastem,
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a tymże usługodawcą, na jakim etapie jest ten spór. Czy jesteśmy po ugodzie, czy mamy zapłacić, jeżeli mamy zapłacić, to jaką kwotę. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.”
Radny Paweł Szewczyk. Bardzo proszę jeszcze raz się zgłosić, przepraszam bo niechcący wyłączyłam.”
Radny Paweł Szewczyk: „Rezygnuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Rezygnuje Pan z głosu.
Czy wszyscy, którzy chcieli zabrać głos już brali udział w dyskusji?
To w takim razie przechodzimy, aha przepraszam bardzo, czekamy na odpowiedź, tak.
Bardzo proszę włączyć mikrofon Panu Prezydentowi Biernackiemu.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „No jestem, tak. Rozumiem, że chodzi
przed chwila o pytanie dotyczące stanu sporu z Panem Adkonisem. Tak jak mówiłem są dwa
spory dotyczące zapłaty za quad-a, ale to jest związane z wystąpieniem do Prokuratury i tak
naprawdę musimy
czekać na postępowanie, które toczy prokuratura. Wystąpiły zapytania, na te zapytania odpowiedzieliśmy. Tam jest sprawa złożona, bo tak naprawdę opóźnienie było związane z trudnościami przez ustalenie właściciela tego quad-a przez policję i tutaj będzie sprawa złożona,
czy to w ogóle my jesteśmy stroną, czy Skarb Państwa poprzez w związku z działaniami policji i tu musimy czekać na dalsze decyzje prokuratury. Natomiast tam wartość sporu była około
88.000, a wartość quad-a 900 zł.
Jeśli chodzi o drugi spór dotyczący 23 pojazdów z lat 2009-2012. Odbyło się spotkanie z Panem Adkonisem w ubiegłym tygodniu. Na razie strony przedstawiły swoje stanowiska w zasadzie nasze jest podobne jak poprzednio, oczekujemy na przedstawienie kwot wartości udokumentowanych kosztów poniesionych przez Pana Adkonisa. Spotkanie było z tego co wiem
długie, bo prowadziła je Pani Sekretarz z Panek Komendantem. Na razie czekamy na stanowisko Pana Adkonisa. A my pozostajemy przy swoim stanowisku, że kwoty 1.200.000, no nie
znajdujemy uzasadnienia do zapłaty takiej kwoty i oczekujemy na realne stawki i ja to Panu
radnemu wyjaśniałem na Komisji i stąd trochę się dziwię, dlaczego ponowne pytania
w tej sprawie. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze w sprawie?”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Skutki finansowe tej uchwały.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Aha, pytanie było skutki finansowe tej
uchwały, którą za chwileczkę mielibyśmy podjąć. Bardzo proszę.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „To też było wyjaśniane na Komisji.
Skutki są takie jak co roku. Około 100.000 zł. jest wartość tych usług, tych umów.
Co do tej umowy, to tutaj jeszcze raz wyjaśnię. Pan Komendant tłumaczył, że w związku
z wejściem w życie ustawy, która obliguje nas do zejścia z kosztami, ze stawkami do rzeczywiście ponoszonych kosztów, to my jednorazowo w tej uchwale obniżamy te stawki w związku z ustawą, ale jednocześnie wpisujemy warunek wzrostu ewentualnych kosztów stosownie
do wzrostu stawek wskaźnika wzrostu kosztów, który jest publikowany corocznie. I on jest
tam powiedzmy na poziomie procentów dosłownie. Koszty tak jak mówię około 100.000 zł.
i one są w budżecie ujęte w poprzednich latach i w kolejnym budżecie dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca.
Chciałbym jednoznacznie by zostało nam wyjaśnione. Usługa wykonywana jest za pomocą
podpisanej umowy. W umowie określone są stawki i co to ma do rzeczy, czy ta stawka, którą
my tu mamy wyższą, bo przecież ona nie będzie odzwierciedleniem do umowy. My będziemy
wykonawcy płacili taką stawkę, jaka została określona w umowie. I jeśli w umowie przykła-
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dowo będzie określone, że za holowanie wraku będzie kosztowało 50 zł., a czy my będziemy
mieli, że 100 zł., to my i tak będziemy mu płacić 50 zł. Przynajmniej ja to tak rozumiem.
Więc to nie ma żadnego wpływu, a to tylko te stawki miały taki wpływ, że w razie wzrostu
cen przez usługodawcę, to już będziemy w tych drabinkach cenowych, że możemy to samodzielnie podejmować. Po co my zmniejszamy uchwałą stawki?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Toczymy taką dyskusję od samego początku, bo ja pytałam dokładnie, czy będzie, czy zmianie ulegnie umowa , która podpisaliśmy wcześniej. Pan Komendant mówił, że nie, ale im bardziej w las, to okazuje się, że po prostu jest inaczej. Jeszcze raz Pan Prezydent Biernacki.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „Ale dobrze Pan Przewodniczący mówił. My będziemy płacić, będziemy obciążać tych, od których ściągamy te pojazdy taką samą
stawką, jakie koszty ponosimy w umowie z Panem Adkonisem. I to są te same. Ale z uwagi
na to, że to ustawa wprowadziła obligo, żeby obniżyć do rzeczywistych kosztów. Myśmy mieli te stawki kiedyś wyższe. Ustawa teraz powoduje, że musimy zejść do poziomu takiego jakie
realne rzeczywiste koszty ponosimy. W związku z tym te stawki podajemy, a z ustawy wynika
też konieczność corocznego określania tych stawek. W związku z tym, że w kolejnych latach
no będzie, umowę mamy na kilka lat, ale ta stawka będzie rosła o wskaźnik wzrostu kosztów,
tak, publikowany, bo takie jest zastrzeżenie i to będzie powiedzmy na poziomie procent,
to w przyszłym roku będzie trzeba podjąć kolejna uchwałę, która będzie nieznacznie wyższe
stawki. Prawdopodobnie, bo mamy zawsze raczej inflacje.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Mamy inflacje? Niemożliwe.
Jan Lange bardzo proszę.”
Radny Jan Lange: „Ostatnie już moje pytanie, które rozwieje moje wątpliwości. A mianowicie
z wypowiedzi Pana Prezydenta rozumiem to w ten sposób, że właściciel pojazdu, który
pojazd zostaje sholowany płaci do nas, a my płacimy wykonawcy. Czy to taki obieg płatności
jest? I my nie możemy pobierać więcej, jak...”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „Tak. W praktyce jest niestety inaczej.
Zazwyczaj to my zapłacimy od razu holującemu, a potem ściągamy to z właściciela, bo te
procedury ściągania zazwyczaj trwają dłużej niestety. Ściągania pieniędzy, dłużej niż
ściągania pojazdu.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo.
Ale teoretycznie możemy na tym zarobić.
Radny Paweł Szewczyk.”
Radny Paweł Szewczyk: „Dziękuję. No wynika z tego, że właśnie nie możemy zarobić i tutaj
próbujemy regulować tę kwestię. Ja chciałem się zapytać taką rzecz, no bo nie od wszystkich
uda nam się ściągnąć pieniądze no i rozumiem tego, że miasto płaci za te osoby, za tych właścicieli. Jaka to jest skala w ogóle rocznie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo.
Pan Komendant powie nam.”
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Rzeczywiście nie od wszystkich uda
nam się... Nie wszyscy odbiorą swoje pojazdy, w związku z tym samochody przechodzą na
własność Miasta w zależności skąd zostały z holowane, no to albo po trzech miesiącach, albo
po sześciu miesiącach Miasto staje się właścicielem. Najczęściej te pojazdy nie przedstawiają
żadnej wartości handlowej, więc w momencie, kiedy Miasto ma możliwość utylizacji takiego
pojazdy, utylizujemy ten pojazd. Obecna umowa z Firmą „Adkonis” mówi o tym, że w takich
przypadkach ponosimy ryczałt w wysokości 4.000 zł. za przechowywanie oraz utylizację
takiego pojazdu, po czym wydajemy decyzję administracyjną na ostatniego właściciela
pojazdu celem ściągnięcia równej kwoty, którą zapłaciliśmy za przechowywanie i utylizację
takiego pojazdu Firmie „Adkonis”, czyli tej kwoty 4.000. Czyli w tym momencie znowu
Miasto wychodzi na zero.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo.
Paweł Szewczyk jeszcze raz ad vocem.”
Radny Paweł Szewczyk: „Dziękuję. To może warto podnieść stawki i renegocjować tę umowę
i te sprawy załatwić, bo tak to widać, że nie dość, że z wolnej ręki zawarliśmy tę umowę bez
przetargu, to jest dla Miasta ewidentnie niekorzystna.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Tak, ale już powiedzieliśmy o tym,
że te stawki są określone w rozporządzeniu, tak, maksymalne.”
Radny Paweł Szewczyk: „Ale można podnieść i renegocjować umowę.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo.
Nienagrane głosy z sali, wypowiedzi bez mikrofonu.
O to pytałam na samym początku, o to pytałam na samym początku.
Dobrze. Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękujemy.
15 głosów za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska większością głosów podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego
z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
w 2019 roku.
(Uchwała Nr LIX/793/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie
i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku stanowi załącznik Nr 28 do niniejszego
protokołu).
Komendant Straży Miejskiej w Słupsku Paweł Dyjas: „Dziękuję bardzo.”
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej
w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 29 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny projekt uchwały - podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
28 czerwca poprzedniego roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Druk nr 59/3
jest Państwu znany od 3 października wraz z pozytywną opinią Pomorskiego Kuratora Oświaty z 27 września.
(Opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty stanowi załącznik Nr 30 do niniejszego protokołu).
Komisja Edukacji zaopiniowała projekt pozytywnie, taką informację Państwo wcześniej
otrzymaliście.
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 31 do niniejszego protokołu)
Przy mównicy jest Dyrektora Wydziału Edukacji Pani Anna Sadlak, bardzo proszę o uzasadnienie tego dokumentu.”
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „Dziękuje bardzo.
Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado. Przedstawiony Państwu projekt uchwały dotyczy zmian
załączników, które są przedstawione w sieci publicznych przedszkoli i prowadzonych przez
miasto Słupsk oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i wynika z konieczności uwzględnienia jednostki organizacyjnej jaką jest Zespół Szkolno - Przedszkolny przy
ul. Hubalczyków w skład, którego wchodzi Przedszkole Miejskie Nr 21 i Szkoła Podstawowa
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Nr 5. Tak jak Pani Przewodnicząca powiedziała Pomorski Kurator Oświaty wyraził pozytywna opinię. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie.
No to w takim razie przejdziemy do głosowania.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Radny Kazimierz Czyż. Radny Paweł Szewczyk.
Dziękuję bardzo. Proszę o wynik.
19 głosów za, nikt nie był przeciw i 1 głos wstrzymujący się.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały
Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca poprzedniego roku
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
(Uchwała Nr LIX/794/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 czerwca poprzedniego roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
stanowi załącznik Nr 32 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „Dziękuję bardzo.”
9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 33 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny projekt 59/8 – ma taki numer
i dotyczy regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych. Projekt jest znany Państwu od 12 października.
17 października Pan Prezydent wniósł autopoprawkę do projektu, którą przekazałam Państwu
tego samego dnia.
(Autopoprawka – pismo Prezydenta Miasta Słupska z 16 października 2018 r. stanowi
załącznik Nr 34 do niniejszego protokołu).
Bardzo proszę Pani Dyrektor.”
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado.
W uzasadnieniu do projektu przedstawionej Państwu uchwały wykazaliśmy różnicę pomiędzy
dotychczasową regulacją, a projektowaną Myślę, że bardzo szczegółowo.
Chcę Państwu powiedzieć również - poinformować, że treść przedstawionego regulaminu
została uzgodniona z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych
działających w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Słupsk,
10 października tego roku. Natomiast autopoprawka również została uzgodniona
ze związkami zawodowymi 16 października. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo. Informuję...”
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „Aha, przepraszam najmocniej chciałam jeszcze
tylko dodać, że skutki finansowe podjętej uchwały, to jest 1.450.000.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ale o tym to wiadomo, czytaliśmy już.
Informuję, że Komisja Edukacji oraz Komisja Finansów zaopiniowały projekt pozytywnie.
(Opinie Komisji stanowią załączniki Nr 35 i 36 do niniejszego protokołu).
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę Tadeusz Bobrowski.”
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
Przy okazji tejże uchwały regulującej wynagrodzenia nauczycieli chciałbym się dopytać,
czy coś takiego objęło również pracowników niepedagogicznych. Chodzi mi głównie
o przedszkola, przedszkola integracyjne itd., tam gdzie są panie sprzątaczki, kucharki bardzo
często pełnią funkcję również zajmują się dziećmi, a one miały zgodnie z regulaminem
dostawać ten dodatek stażowy, a został on wliczony do najniższej krajowej. Ponieważ
ta najniższa krajowa dwukrotnie się podniosła, czy ten temat został zauważony przez Pana
Prezydenta, czy też tym ludziom te podwyżki zostały uwzględnione. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję.
Ja ze swej strony proszę o wprowadzenie takiej autopoprawki ze strony Pana Prezydenta ponieważ w załączniku, w załączniku już Państwu mówię, bardzo obszerny to dokument,
w pierwszej tabelce pozycja numer..., w załączniku - w § 7 w tabelce w pozycji nr 6 jest 2100
rozumiem, że złotych, a nie dolarów albo euro i żeby to doprecyzować, to poproszę o dopisanie tam złotych.”
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „ Tak rzeczywiście, widzę, że tu jest błąd pisarski.
Wnoszę autopoprawkę.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Dziękujemy. To też będzie
w złotych. I jeszcze jakaś odpowiedź na pytanie Pana Wiceprzewodniczącego.”
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „Oczywiście.
Szanowni Państwo. Przedstawiony Państwu projekt dotyczy regulaminu wynagradzania nauczycieli. Natomiast grupę, którą Pan Wiceprzewodniczący wymienił są to pracownicy administracji i obsługi w związku z czym w tym dokumencie nie mogą być wymienieni.
Natomiast chciałam przypomnieć, że regulacje takie nastąpiły w ubiegłym roku o czym szczegółowo Wydział Edukacji informował komisję resortową czyli Komisję Edukacji.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie
przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Pani Lewicka, Bobrowski Tadeusz.
Dziękuję bardzo, proszę o wynik.
19 głosów za, 2 głosy przeciw i 1 wstrzymujący.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska większością głosów podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
Dziękuję Pani Dyrektor.”
(Uchwała Nr LIX/795/18 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Miasto Słupsk stanowi załącznik Nr 37 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Edukacji Anna Sadlak: „Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ja ze swej strony mam taki sygnał,
że chce zabrać głos w tej chwili Honorowy Obywatel Miasta ks. Jan Giriatowicz. Bardzo proszę, ale bardzo proszę o króciutkie wystąpienie, jeśli mogę tak prosić.”
Honorowy Obywatel Miasta Słupska ks. Jan Giriatowicz: „ Szczęść Boże wszystkim i wielkie
uszanowanie. Chcemy podziękować Panu Bogu za Radę, za wszystkich, którzyście brali
udział w utrzymywaniu naszego Miasta, upiększaniu go. Ojciec Św. ostatnio powiedział
do świata:”Używajcie jak najczęściej trzech słów: proszę, dziękuję, przepraszam. I do najwyższej siły i do każdego z nas te słowa będą to słowa jakby takie wiodące ludzkości w szczęśliwą przyszłość” - powiedział.
Te słowa, które ja teraz użyję powiedział ktoś największy, niech w te słowa każdy z nas się
może włączy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje;
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bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. Amen.
Niech to się wszystko spełni. A ja chce jeszcze dodatkowo za te piękne trzy kościoły, które
upiększone zostały, a więc wasza tutaj moc, siła i życzliwość towarzyszyła, a więc Mariacki,
Serca Jezusowego i Jacka, zwłaszcza z drugiej strony teraz widać. I wszystko coście dobrego
uczynili, a w moim imieniu może, w imieniu moich parafian przepraszamy, jeżeli coś nie było
ze strony społeczeństwa może te filmy, które teraz i te wszystkie inne rzeczy, które tak do nas
dotarły i tak trochę ubodły, niech będą dla nas i kapłanów, ale i dla wszystkich będzie takim
ostrzeżeniem przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy ludźmi - dziećmi bożymi i Pan Bóg
mimo wszystko kocha nas. Amen. Dziękujemy.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo.”
Brawa.
10) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy
(druk nr 59/5)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 38 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przechodzimy do kolejnego projektu
uchwały - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy. Jest to projekt na druku nr 59/5.
Projekt został państwu przekazany 12 października.
W dniu wczorajszym Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesłała, w związku
z Państwa pytaniami wzór porozumienia jakie Miasto Słupsk będzie zawierało
z poszczególnymi gminami.
(Wzór porozumienia stanowi załącznik Nr 39 do niniejszego protokołu).
Projekt był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Komisja
zaopiniowała go pozytywnie.
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 40 do niniejszego protokołu).
A przy mównicy jest Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta
Karwalska, bardzo proszę o głos”.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska: „Pani Przewodnicząca.
Panie Prezydencie Wysoka Rado.
Przedkładamy Państwu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
z trzema gminami, to jest gmina Kobylnica, gmina Słupsk i miasto Ustka na realizację
zadania, które dotyczy przyjęcia osób niepełnosprawnych do nowo utworzonego
środowiskowego domu samopomocy. Państwo wiecie, dostaliśmy środki finansowe
od Wojewody, bo środowiskowy dom samopomocy jest w całości finansowany ze środków
Wojewody, na 30 miejsc. Wcześniej prowadziliśmy rozmowy z rodzicami osób
niepełnosprawnych i tych osób do środowiskowego domu zgłaszało nam się ponad 50.
Myśmy zawnioskowali o kwotę na 50 miejsc, otrzymaliśmy na 30. Teraz, kiedy okazało się,
że trzeba wydać decyzje, bo takie decyzje wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie trzeba
przeprowadzić wywiad i już zdeklarować swój udział w środowiskowym domu, niestety
większość z tych osób, tych naszych mieszkańców wykruszyła się. Sytuacja wygląda
w tej chwili tak, że mamy 21 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska i 9 wolnych
miejsc. Gdybyśmy nikogo z gmin ościennych nie przyjmowali, to nie jesteśmy w stanie
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utrzymać tej placówki. Na jednego uczestnika otrzymujemy kwotę 1837 zł. miesięcznie i taką
kwotę też razy 9, to jest 16000 z groszami, o tyle zmniejszyłaby się nam kwota
na funkcjonowanie środowiskowego domu. My, żeby zabezpieczyć interes mieszkańców
miasta zrobiliśmy w ten sposób. Z gmin ościennych zgłosiły się nam osoby niepełnosprawne,
wydamy decyzje i ta decyzja będzie na okres 1 roku. Tak samo te porozumienia, które
będziemy zawierać z gminami, jak Państwo widzieliście, one będą na okres jednego roku.
I każdorazowa zmiana dotycząca ilości miejsc będzie wymagała zgody Urzędu Miejskiego
w Słupsku. To jest jedna rzecz.
I w mojej ocenie takie zabezpieczenie interesów osób niepełnosprawnych z terenu miasta
Słupska jest wystarczające, dlatego bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Pani Anna Mrowińska bardzo proszę.”
Radna Anna Mrowińska: „Dziękuję.
Szanowni Państwo jest to temat niezwykle istotny, a przy okazji zwracam się tutaj naprawdę
z gorącym apelem do przyszłej Pani Prezydent, aby nie kontynuowała Pani tej polityki dotychczasowej Pana Roberta Biedronia, który odwracał się tyłem do obecnego Rządu, ponieważ chcę Pani podpowiedzieć, ale myślę, że Pani doskonale wie jeżeli chodzi o ten temat i temat pokrewny są dwa programy gotowe, z których naprawdę można skorzystać podpowiadam
to program „Dostępność plus” i „Bliska okolica”. Tam są przygotowane programy również
z zapleczem finansowym o czym wielokrotnie powtarzałam. Apeluje gorąco naprawdę.
Zróbmy ten krok działajmy dla dobra mieszkańców ponieważ zawsze za każdym tematem,
za każdym problemem stoją pieniądze, a naprawdę są te pieniądze do wykorzystania. Dlatego
Panią jeszcze raz bardzo serdecznie proszę, aby nie kontynuować tej dotychczasowej polityki
tylko śmiało angażować się i chodzić do ministerstw. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Ja mam pytanie do Pani Dyrektor, bo z Pani wypowiedzi rozumiem w ten sposób, że miejsca,
które nie będą przez nas wykorzystane, będą uzupełniane poprzez porozumienie międzygminne. I nasz mieszkaniec, który będzie chciał skorzystać przynajmniej rok czasu będzie musiał
czekać, jeśli będzie chciał uczestniczyć, po to żeby to miejsce się zwolniło. Czy mamy jakąś
rezerwę, pustostan może ja to tak w cudzysłowie powiedzieć, że w ciągu tego roku, jeśli by
się znalazł mieszkaniec, który by chciał skorzystać, że będzie miał zapewnione miejsce od zaraz.”
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska: „Szanowni Państwo.
My mamy 30 miejsc. Na pewno w pierwszej kolejności, jeżeli się okaże, że tych osób
zgłaszających się jednak będzie więcej, będziemy wnioskować do Wojewody o zwiększenie
ilości miejsc. Bo ten ośrodek, który powstał pomieści większą ilość miejsc, więc to będzie
pierwszy nasz krok – prośba do Wojewody o zwiększenie środków i ilości miejsc.
Jeżeli nie, to rzeczywiście ten człowiek, który zgłosi nam się na początku przyszłego roku
będzie musiał czekać rok czasu. Przy czym proszę Państwa my też mamy porozumienia
zawarte z gminami ościennymi i nasi mieszkańcy są chociażby w warsztatach terapii
zajęciowej w Sycewicach. Czyli my tak naprawdę uzupełniamy się tymi porozumieniami,
bo część naszych mieszkańców jest w warsztatach chociażby w Sycewicach.
A, tylko proszę pamiętać, że każda z tych placówek jest skierowana do osób z innymi
niepełnosprawnościami i tutaj też nie możemy sobie tak przerzucać tych osób jakbyśmy
chcieli dowolnie, tak. Bo ten nowy środowiskowy dom, który powstał jest dla osób
przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami
oraz ze spektrum autyzmu. Takich osób tylko będziemy szukać chętnych do tego
środowiskowego domu.”
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Jeszcze Mieczysław Jaroszewicz.
Pan radny Mieczysław jest za, a Pani Anna Rożek ? Jest Pani Anna Rożek za.
Bardzo proszę o wynik.
21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia
do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia
środowiskowego domu samopomocy.
(Uchwała Nr LIX/796/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy stanowi załącznik
Nr 41 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska: „Bardzo dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję Pani Dyrektor.
11) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 42 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019. Ten projekt został Państwu przekazany 17 października.
Poproszę panią Dyrektor Beatę Macedońską o przedstawienie tego projektu.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Dzień dobry
Państwu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.
Chciałabym przedstawić założenia programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok. Konsultacje programu odbywały się w terminie od 10 września
do 10 października. Zostały ogłoszone zarządzeniem 969 z 4 września 2018 r. Pojawiły
się także na stronie głównej slupsk.pl oraz w zakładce „Dialog”. Ogłoszenie pojawiło się
także na Facebooku Miasta oraz na Facebooku SCOPiES. Wpłynęło 5 formularzy z uwagami.
Obecnie przygotowywany jest raport z konsultacji, który opublikowany będzie
najprawdopodobniej do końca przyszłego tygodnia. Oczywiście w trakcie tych konsultacji
odbyły się także odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, na które dość licznie
przybyły. Zapraszani byli także członkowie Słupskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, także tak jak Państwo widzicie konsultacje były dosyć takie do wszystkich
skierowane. Odbyły się także dwa dyżury konsultacyjne, popołudniowe, także każda osoba,
która chciała jeszcze indywidualnie przyjść i porozmawiać na temat programu współpracy
także mogła się z tym programem zapoznać i porozmawiać ze mną.
Program konstrukcją oraz głównym założeniami nie odbiega od tych programów, które
Państwo widzieliście przez ostatnie trzy lata. Głównie zmiany, jak co roku, dotyczą
zaproponowanych konkursów oraz kwoty, którą Miasto zamierza w ogóle przeznaczyć na ich
realizację. I chciałam Państwa poinformować, że z budżetu Miasta Słupska na 2019 rok
przewidziano zwiększenie środków na zadania przekazane organizacjom pozarządowym
w wysokości 675.000.114 zł. I to daje nam ogólną kwotę środków 5.008.647 zł. Jeżeli
Państwo tam szczegółowo przejrzeliście ten program, to zauważyliście, że ta kwota nie jest
jakby tą kwotą ostateczną, ponieważ mamy to szczęście, że otrzymujemy także środki
zewnętrzne i dwa zadania zostały w tym programie także wskazane. To jest zadanie
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za 570.600 zł finansowane ze środków Wojewody Pomorskiego i dotyczy właśnie
Środowiskowego Domu Samopomocy, o którym wspominała Pani Dyrektor Karwalska,
a także 128.040 zł środków Ministerstwa Sprawiedliwości na zadanie na kolejny rok realizacji
- punktów nieodpłatnych porad prawnych.
To zwiększenie o 675 tys. samych środków z budżetu Miasta na to składają się głównie takie
zadania jak 200 tys. zł więcej na „prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego
w koszykówce na szczeblu centralnym w I lidze mężczyzn”, 240 tys. na dom star-upów, który
powstanie w kamienicy kamienicy Otto Freundlicha i 150 tys. na prowadzenie edukacji
młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych i I klas szkół ponadpodstawowych w zakresie
zdrowia prokreacyjnego i ryzykownych zachowań. To było to zadanie, które Państwo
uchwałą przyjęliście w tym roku do realizacji na następny rok. Poza tym, to już daje nam
kwotę 590 tys., poza tym zostaje nam już 80.000 zł i to są niewielkie zwiększenia albo jakieś
konkursy, które się na drobne kwoty pojawiły w naszym programie.
Nowe zadania, o których chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, to pojawia się zadanie:
„prowadzenie świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami”
mającej na celu m.in. przeciwdziałanie marginalizacji i zapewnienie przestrzeni do większego
zaangażowania społecznego tej grupy osób, a także integrację osób już aktywnych
w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
organizacja Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością, stworzenie i wydanie
poradnika dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami
pozwalającego na odnalezienie się w systemie wsparcia oraz stworzenie interaktywnej mapy
miejsc dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Konkurs mający na celu wzmocnienie
małych
organizacji
pozarządowych
wspierających
lub
zrzeszających
osoby
z niepełnosprawnościami. Konkurs dotyczy udzielenia minimum trzech małych grantów.
Prowadzenie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, o którym
już wspominaliśmy oraz Spartakiada Seniorek i Seniorów zrzeszonych w uniwersytetach
trzeciego wieku i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób starszych
z dziedziny ochrony środowiska Animal Patrol, który powstanie dopiero wtedy kiedy
przyjmiemy już nowe schronisko dla zwierząt. Prowadzenie edukacji - z dziedziny edukacji,
prowadzenie edukacji młodzieży ostatnich szkół podstawowych, o czym już Państwu
wspominałam. „Dziedzictwo regionalne...” z dziedziny kultury „Dziedzictwo regionalne –
inspiracje Otto Freundlichiem, Witkacym, przedwojenną tożsamością kulturową Słupska”.
I to już byłoby wszystko takie zadania, które pojawiły się po raz pierwszy w naszym
programie.
Pozostałe zmiany. W trakcie pracy komisje konkursowe zgłaszały taką dużą niedogodność
w ich mniemaniu, ze względu na to, że bywały takie sytuacje, że trafiały dobrze napisane
oferty, ale one tak nie do końca jakby wpisywały nam się w to zadanie, o które w ten konkurs
do którego trafiły. Ze względu na to, postanowiliśmy dołożyć taki pierwszy aspekt w karcie
oceny merytorycznej, czy projekt wpisuje się w założenia konkursowe określone
w ogłoszeniu konkursowym i tutaj zaznaczenie „nie” spowoduje, że nie będzie dalszej oceny
tej oferty. Oczywiście musi to być za każdym razem jednogłośna decyzja komisji
konkursowej.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Myślę, że będzie
za chwileczkę dyskusja na ten temat, to Pani Dyrektor będzie gotowa nam pewne rzeczy
uszczegółowić. Ja ze swej strony właśnie mam taką prośbę o takich kilka szczegółów,
bo jestem jak najbardziej za współpracą z organizacjami pozarządowymi i nawet
przekazywaniem wielu zadań, które należą do zadań Miasta organizacjom pozarządowym, ale
w tym wykazie zadań pojawiają się trzy elementy, które no ze swej strony może gdzieś
przegapiłam albo nie zostały uszczegółowione. I to są zadania 1.3, 1.12 i 5.4. tak. Gdyby Pani
Dyrektor zechciała na przykład coś powiedzieć na temat chociażby i pierwszego zadania 1.3.
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Ono dotyczy prowadzenia miejsc aktywności rękodzielniczej – warsztatów dla mieszkanek
i mieszkańców Miasta Słupska pod nazwą „Męska Szopa, albo Damska Szopa”, no
60.000 zł na jeden rok, to ma być zadanie jednoroczne, to chciałabym więcej szczegółów.
Ile osób zostanie objęte takim działaniem? Dla kogo ma być ta „damska szopa”,
czy na przykład załapie się jako beneficjent na prowadzenie takiej aktywności rękodzielniczej
w tym miejscu. Pierwsza rzecz.
A o tych dwóch innych zadaniach za chwileczkę pewnie radni zechcą zapytać, ale w takiej
kolejności jeszcze Anna Rożek, bardzo proszę.”
Radna Anna Rożek: „Dziękuję Pani Przewodnicząca.
Ja właśnie chciałam się zapytać o zadanie 1.12, czyli „Opracowanie i wydanie materiałów
dotyczących edukacji równościowej”. W skrócie, o co chodzi w tym zadaniu ? Jaki rodzaj
materiałów przewidujemy? I moim zdaniem jak to czytałam, to mam takie wrażenie, że to już
jest tak jakby trochę robione pod dane organizacje pozarządowe. Uważam, że te zadania
powinny być bardziej ogólne, a nie takie wskazujące już beneficjenta.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „To znaczy...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Chwileczkę Pani Dyrektor jeszcze
będzie trzecie pytanie. Pan Tomasz Czubak.”
Radny Tomasz Czubak: „Patrząc na zakres kultury fizycznej tam mi brakuje ciągłości takich
dyscyplin jak piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka, pływanie, judo, a jest tylko
koszykówka, gdzie koszykówka zapewniamy koszykówce na trzy lata dobre pieniądze,
a co stanie się, jeżeli spadną z pierwszej ligi. Wykupimy dziką kartę i dalej będą w pierwszej
lidzie? To jest tak...dziką kartę można kupować, ale to też jest tak moim zdaniem robione jest
trochę na dziko, bo dyskryminujemy inne dyscypliny. Chciałbym, żeby też tak jak
wspomniałem wcześniejsze dyscypliny miały ten spokój, że za rok, dwa, trzy, będą miały
pieniądze i będą mogły się rozwijać. Tutaj tylko jest koszykówka.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Tomasz Lesiak.”
Radny Tomasz Lesiak: „Ja mam pytanie o tą „Męską Szopę”. Ile beneficjentów skorzystał
z tej „Męskiej Szopy” w tym roku?”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Pani Dyrektor. Za chwileczkę. Całą listę ma Pani
pytań. Proszę notować. Zbigniew Wojciechowicz bardzo proszę.”
Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Chciałem zadać pytanie. Chodzi o „działanie kulturalnoanimacyjne dla mieszkańców Słupska” - 335 tys. Co to jest w ogóle? Bo to olbrzymia ilość,
suma, a nie wiem ile osób jest tym objęta i o co w tym chodzi.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „No dobrze, to w takim razie teraz będzie przerwa
zanim Pan Jan Lange kolejne pytanie, a Pani Dyrektor skupi się właśnie na tych trzech
zadaniach wymienionych przez radnych, tak?”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Jeżeli chodzi
o „Męską Szopę-Damską Szopę” - mamy już pewne doświadczenia z tego typu zadaniami ze
względu na to, że w 2017 roku po raz pierwszy rzeczywiście jedna z organizacji
pozarządowych podjęła się prowadzić samą „Męską Szopę”. W tym roku powstała
już „Męska szopa-Damska Szopa”. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jako mieszkanka miasta
też staram się korzystać z tego typu aktywności i dwukrotnie nie udało mi się do „Męskiej
Szopy” wejść ze względu na to, że jest tak duże zapotrzebowanie. Ja nie umiem Państwu
powiedzieć, ile osób w tym roku skorzystało z „Męskiej Szopy”, ponieważ sprawozdania
organizacji pozarządowych spływają do 30 stycznia roku następującego po roku realizacji
zadania, jeżeli oczywiście ono trwało do końca grudnia. Także na takie...na to mogłabym
odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy po prostu to sprawozdanie trafi w moje ręce. Natomiast
tak jak powiedziałam, z mojego doświadczenia jest to miejsce bardzo licznie odwiedzane
i cieszące się naprawdę bardzo dużą popularnością. Pierwszy raz zaproponowaliśmy,
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żeby było to zadanie całoroczne, stąd ta kwota jest wyższa niż te kwoty, które były do tej
pory.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Tak. A to drugie zadanie 1.12.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Jest to zadanie
zaproponowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
Drodzy Państwo. Sprawa polega na tym, że ogłaszając konkurs to my oczekujemy
od organizacji pozarządowych, żeby one nam coś ciekawego zaproponowały, ponieważ
my jako urzędnicy nie mamy takiego patentu na mądrość i jakby na wiedzenie wszystkiego.
To nie jest zamówienie. Jakby ogłoszone konkursy nie działają tak samo jak zamówienia,
więc my nie do końca, że tak powiem, wiemy co nam organizacje zaproponują. Drugą sprawą
jest to, że jeżeli to nie będzie nic ciekawego, to oczywiście to się nie odbędzie. Ja chcę
ze swej strony powiedzieć, że w zeszłym roku Państwo się zdecydowali na zapis taki
konkursowy i my już w programie współpracy na 2018 rok mieliśmy taki konkurs
przewidziany. W ramach niego wiem, że powstaje film. Nadzór merytoryczny nad tym
zadaniem prowadzi tak jak powiedziałam Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Nie wiem
czy tutaj pani Karwalska chciałaby dodać jakieś słowo na ten temat. Jeżeli mogę oczywiście
zaprosić na mównicę?”
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Vilotta Karwalska: „Szanowni Państwo.
Te zadania równościowe one dotyczą różnych grup społecznych. Poczynając od osób
z niepełnosprawnościami. Naszym zamiarem było, żeby chociażby dostosować strony
miejskie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bo mamy sygnały, że te strony nie
do końca spełniają oczekiwania osób z niepełnosprawnościami. To chociażby taka dziedzina.
Druga sprawa, przeszkolenie osób pracowników niektórych jednostek, czy instytucji też pod
kontem obsługi osób z niepełnosprawnościami. Tutaj też mogą się znaleźć różnego rodzaju
informatory dla osób i z niepełnosprawnościami i osób chociażby imigrantów, jeżeli takowi
się pojawią, czy cudzoziemców. Nie wiem, To jest tak jak powiedziała tutaj moja koleżanka,
będzie zależało od inwencji twórczej naszych organizacji. Nie mniej jednak my będziemy
wybierać tylko te zadania, które dla nas będą najbardziej korzystne i najwięcej przyniosą
korzyści naszym mieszkańcom. To tyle, jeśli chodzi o zadanie 1.12.
Jeżeli chodzi, jeszcze wrócę do tego zadania dotyczącego „Męskiej i Damskiej Szopy”,
proszę Państwa. Co do ilości tego nie możemy powiedzieć, natomiast rzeczywiście do tej
„Męskiej i Damskiej Szopy” mogą uczestniczyć wszyscy od malucha, bo tam znajdują zajęcia
i dziadkowie i babcie i wnukowie, więc mam nadzieję, że tutaj Państwo jednak przychylicie
się do tego i na to zadanie dostaniemy środki finansowe.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „I jeszcze koszykówka. Skąd się wzięła
kwota 700.000 zł przez 3 kolejne lata? Tak.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Tak. Ma być
ogłoszony konkurs wieloletni. Wiem, że Pani Dyrektor Klimczak rozmawiała z tym naszym
zespołem, który wejdzie do czy wszedł do pierwszej ligi, który otrzymał tak jak tutaj
wspomniano dziką kartę.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Oni wykupili tą...”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Oni ją wykupili.
Drodzy Państwo. Sprawa polega na tym, że jeżeli nie będą mieli tej dzikiej karty,
to nie otrzymają w kolejnych latach pieniędzy. Także to, że jakby konkurs jest wieloletni,
te środki zostaną przyznane, to oczywiście w umowie będzie to obwarowane, że brak dzikiej
karty no będzie skutkował tym, że tego dofinansowania nie będzie. Natomiast środki zostały
przez Panią Klimczak razem z organizacją ustalone na takiej wysokości, ponieważ
są to środki niezbędne do tego, żeby ten pierwszoligowy zespół rzeczywiście zaistniał.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „I Pani Klimczak jest od ustalania
kwoty.
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Pan Tomasz Lesiak ad vocem.”
Radny Tomasz Lesiak: „Jeszcze pytanie odnośnie tego zadania 1.3. Rozumiem,
że sprawozdania za 2018 nie ma, ale Pani mówiła, że ...”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Przepraszam, ale
nie słyszę.”
Radny Tomasz Lesiak: „Ja mam pytanie odnośnie tego zadania 1.3. Rozumiem, że jeszcze
sprawozdania za 2018 nie ma, ale Pani mówiła Pani Dyrektor mówiła, że od 2017 jest
ta „Męska Szopa” prowadzona, więc może sprawozdanie za 2017?”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Na pewno jest
sprawozdanie za 2017, natomiast ja obsługuję sto kilkadziesiąt tego typu sprawozdań.
Nie umiem teraz Państwu powiedzieć tak z głowy, natomiast bardzo chętnie poinformuję,
po zejściu z mównicy, jestem w stanie to ustalić.”
Radny Tomasz Lesiak: „To bym prosił.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Anna Mrowińska ad vocem.”
Radna Anna Mrowińska: „Szanowni Państwo.
Kwestia współpracy z organizacjami pozarządowymi oczywiście jest bezdyskusyjna jednak
jest tutaj parę punktów, które jeżeli nie zostaną usunięte, to mnie osobiście nie pozwolą
zagłosować. Ja jednak powrócę do tego punktu 1.12., bo obie Panie Dyrektor tak dosyć
zręcznie wybrnęły z wprost zadanych pytań, a odpowiedziały Panie tak, aby praktycznie
z tych pytań nic nie wynikało. Powracając do wypowiedzi Pani Dyrektor Karwalskiej,
to tylko tak przypomnę, że kwestią najbardziej istotną dla osób niepełnosprawnych nie byłby
dostęp do internetu i takie inne tam rzeczy, ale chociażby przywrócenie transportu
zbiorowego publicznego, który został zlikwidowany w obecnej kadencji. Jest to tak a propos
dbania równościowego. Niestety, mówię niestety, ponieważ co dla Państwa może okazać się
szokiem, ale radni mają dostęp do internetu, my orientujemy się. Pod tym pojęciem „edukacja
równościowa” niestety kryje się temat ideologizacji, a ja uważam, i to nie tylko moje osobiste
zdanie, nie można wprowadzać tematu ideologizacji do samorządu. Przypomnę, tematy
równościowe niestety są pomijane, jeżeli chodzi właśnie o grupę osób, o których
Pani Dyrektor Karwalska wspomniała. Także, gładkie i zręczne zdania, za którymi nie kryje
się większy przekaz, no to nie do końca odpowiedź. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Anna Rożek bardzo proszę.”
Radna Anna Rożek: „Chodzi mi o punkt 5.4. W ogóle dziwi mnie to, że Pani Dyrektor
SOSiR-u ustala z organizacją pozarządową jakąś sumę i w ogóle nie przedstawia radnym
na żadnej komisji. Też dziwi mnie to, że jak byliśmy w ekstraklasie, to dostawaliśmy
chyba 500 tys., a teraz w I lidze 700 tys. No miło by było jakby Pani Dyrektor przedstawiła
jednak to radnym.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Ja przepraszam
bardzo. Ja na pewno ...”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przepraszam, przepraszam.
Teraz może Pani udzielić odpowiedzi.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „Przepraszam
bardzo. Ja się na pewno źle po prostu wyraziłam. Oczywiście my jako urzędnicy rozmawiamy
z organizacjami, ale tutaj ostateczne decyzje oczywiście podejmuje kierownictwo urzędu,
także Pan Prezydent. Takie ...także przepraszam jeszcze raz.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Zbigniew Wojciechowicz bardzo proszę.”
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Radny Zbigniew Wojciechowicz: „Ja zadałem pytanie i nie uzyskałem odpowiedzi na temat
działań kulturalno-animacyjnych. To jest 335 tys. zł i nie wiem na co te pieniądze mają być
przeznaczone.”
Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beata Macedońska: „To jest
ta najszersza pula na działanie kulturalne, czyli na wszelkie działania, które wpisują się
w ogóle w definicję kultury. To nie jest 335 tys. dla jednej organizacji, która to pociągnie,
tylko to jest ten konkurs, w którym bardzo wiele organizacji otrzymuje pomniejsze środki
no na to, żeby nasze życie tutaj było ciekawsze i kolorowe w mieście.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Radny Jan Lange.”
Radny Jan Lange: „Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.
W tym zadaniu 5.4 „Prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w koszykówce”.
Ja zgadzam się z poglądem mojego kolegi Tomka Czubaka, który tutaj ten problem również
naświetlił. Ale mnie co innego dziwi. Zwracam się tutaj do Pani Krystyny Wojewódzkiej.
Myśmy przy jednym stole siedzieli pamiętam, kiedy ekstraklasa upadała, co robić,
czy ratować koszykówkę, czy nie ratować? Wówczas były różne pomysły. Jednym
z pomysłów było taki, że wykupujemy tą dziką kartę, że robimy I ligę. I na to była jakby
wstępna zgoda wszystkich klubów. Ale też przy okazji przypominam Pani Prezydent,
że zapewniano nas o tym, że ta I liga ona sama będzie samofinansująca się, że powstanie
jakiś bank organizacji, przedsiębiorców, gmin sąsiednich, którzy będą dofinansowywali
tą ligę. Dzisiaj okazuje się, że dosyć, że nie ma tego, to cały koszt utrzymania tejże ligi
spoczywa na barkach Miasta i spółek miejskich. Jeśli to tak faktycznie jest, to my na to zgody
nie wyrazimy. Po pierwsze jest to koszt tak duży, że ekstraklasa potrzebowała tylko,
to co powiedziała moja koleżanka 500 tys., a tu jest 700 tys. czyli razy trzy, to łatwo policzyć
ile to będzie kosztowało nas. I to nie koniec. Dzisiaj chcemy wiedzieć, co zrobiono,
czy są sponsorzy, którzy do sponsorują? W jakiej wysokości to robią? I wówczas będziemy
mogli podejmować dyskusję co do tego zadania.
A zresztą na koniec mam taką propozycję, aby ten cały projekt uchwały dzisiaj wycofać,
żeby wspólnie się zastanowić jeszcze raz na komisjach branżowych i przedyskutować
co warto, a co nie warto. I taka organizacyjna sprawa. Nie można wszystkiego wrzucać
do jednego projektu. Dlaczego? Dlatego, że ludziom, którzy należy się pomoc. Przy okazji
zostaną skrzywdzeni. Prosimy to jakoś posortować w ten sposób, żeby tak było: sprawy
społeczne ze sprawami społecznymi może, sport ze sportowymi itd., a nie wszystko wrzucać
do jednego wora i przepraszam, i mamy to głosować. Na to też nie będzie naszej zgody.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
One są troszeczkę posegregowane, bo w załączniku jest napisane „w zakresie edukacji”,
„w zakresie kultury”, „sportu”, ja rozumiem o co chodzi. Troszeczkę inaczej to zrozumiałam.
Daniel Jursza.”
Radny Daniel Jursza: „Dziękuję bardzo za głos. Szanowni Radni.
Tutaj jeszcze nadmienię w temacie koszykówki, te 700 tys., to nie jest cały budżet Klubu.
Faktycznie są sponsorzy i tam jest dużo większy budżet. Z tymi pieniędzmi na pewno by nie
wystartowali w I lidze, także tu trzeba pamiętać o tym, że zaufanie sponsorów musi być
odbudowane i to trochę potrwa, więc to nie jest tak, że to Miasto tylko utrzymuje ten Klub.
To jest pierwsza rzecz. Także no musimy zdawać sobie sprawę, że to trochę potrwa czasu
zanim ten Klub będzie sam w stanie zebrać jakieś większe środki na funkcjonowanie
i ewentualny awans do ekstraklasy. Natomiast, popieram też zdanie Tomka Czubaka,
że podobnie jak potraktowaliśmy koszykówkę, czyli planem wieloletnim finansowania,
powinniśmy potraktować inne dyscypliny, które chciałyby też mieć stabilizację swoich
finansów. Mówimy właśnie o piłce nożnej, czy piłce ręcznej, lekkoatletyce itd., żeby też
można było ustabilizować jakimś projektem wieloletnim, a nie corocznymi dotacjami. To jest
też bardzo pomysł, żeby też dać trochę swobody działania tym klubom. A ostatnie pytanie
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w sumie do osób, które zajmują się dialogiem w Słupsku. Mieliśmy taką fajna stronę
wydzieloną do dialogu – dialog.slupsk.eu. Od 2017 roku nie pojawiają się tam żadne wpisy,
to chciałem tylko wiedzieć, czy ta strona jest wygaszona, czy co się z nią dzieje?
Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Bogusław Dobkowski.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.
Ja uzupełnię trochę kolegę Jurszę i kolegę Czubaka. A w ogóle mówiąc, to pieniądze wydane
na sport, to często działają tak, że potem wydamy mniej na niepełnosprawnych, bo będą
ludzie zdrowsi. Natomiast patrząc choćby na Park Witkacego, gdzie byliśmy z Panem
Prezydentem kiedyś na otwarciu, to tam więcej ludzi gra, chłopaczków i dziewczynek
również w piłkę nożną nawet niż we wszystkie inne sporty, szanując oczywiście sport jako
całość. Ale nikt tu nie wymienił naszego Gryfa, który wygrywa w cuglach po kolei, nawet
po 6:0 i prowadzi w tabeli. Grozi nam, że może wejść nawet do III ligi, daj Boże,
i też wymagaliby jakiejś stabilizacji. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Robert Kujawski.”
Radny Robert Kujawski: „Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie,
Wysoka Rado.
Ja faktycznie przychyliłbym się do głosu jednego z kolegów radnych, żeby ten temat,
ten projekt uchwały był jeszcze bardzo dokładnie przekonsultowany przez nową Radę
i żeby decyzja nie zapadała dzisiaj. Bo ja przeglądając też te poszczególne zadania to trochę
się dziwię, że czasami zadania bardzo do siebie podobne jednak w tym układzie
tabelarycznym są tak rozstrzelone, że czasami nie można dobrze porównać poszczególnych
zadań. Bo ja się naprawdę zastanawiam, w jaki sposób były nawet szacowane kwoty.
Bo jeżeli mamy ten projekt chociażby „Męskiej Szopy Damskiej Szopy” rękodzielnictwo
i jakieś wiertarki za 60 tys. zł, a z drugiej strony jak sobie zejdziemy do „przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”, to zapewnienie całodobowego schronienia, opieki
wraz z wyżywieniem dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, umowa jednoroczna –
85 tys. zł, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że jednak zapewnienie profesjonalnej pomocy
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, to jednak to są trochę chyba większe środki.
Więc, jeżeli 85 tys. zł na zapewnienie takiej opieki, to chyba na „Męską Szopę” nie 60,
a może 15. ja tak trochę nie rozumiem po prostu tych proporcji, które tutaj są. W nowej
Radzie będzie 12 nowych radnych, może te relacje będą w stanie zrozumieć lepiej niż ja.
Dlatego apeluję o to, żeby ta uchwała była szczegółowo omówiona przez nową Radę.
Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Jerzy Mazurek Wiceprzewodniczący bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Proszę Państwa.
Ja bym przychylił się do głosu moich kolegów, poprzedników. Podam inny przykład. „Męska
i Damska Szopa” są obok opieki paliatywnej. Rzecz nieporównywalna. 60 tys., a 80 tys.
na opiekę paliatywną - tego Pani Prezydent nie podaruję, tak nie może być. To jest po prostu
niemoralne.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Dziękuję.
Czy jakieś wnioski, uwagi ze strony Pana Prezydenta?
Jeszcze raz Pan Tadeusz Bobrowski bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka
Rado.
Ja bym bardzo prosił Pana Prezydenta o wycofanie tego projektu uchwały. Jeżeli takiej
inicjatywy nie będzie, to ja będę składał taki wniosek.
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A z drugiej strony, chciałbym uzyskać informację taką całościową jakie środki finansowe
myśmy wydawali dla organizacji pozarządowych w roku 2017, 16-ście i 15-ście? Te 3 lata.
I oczywiście jakie środki finansowe są planowane do wydatkowania w projekcie tejże
uchwały. I faktycznie dobrze by było, żeby tematem zajęła się nowa Rada. I temat sportu
i temat wsparcia ludziom potrzebującym, sportu bo ja to rozumiem przede wszystkim sportu
dla dzieci i dla młodzieży. Jeżeli coś zostanie to oczywiście będziemy wspierać „Czarnych”.
Ale najpierw trzeba było by zapewnić sport, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, a później
dla ewentualnie „Czarnych Słupsk”. Dlatego proszę Pana Prezydenta o wycofanie. Jeżeli Pan
Prezydent nie złoży, to ja składam wniosek o odrzucenie w całości tego projektu uchwały.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję.
W imieniu Pana Prezydenta Pani Dyrektor? Tak? Która Pani Dyrektor?
Pani Dyrektor Karwalska. Bardzo proszę.”
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska: „Szanowni Państwo.
Odniosę się jeszcze tylko do kilku spraw. Jeśli chodzi o hospicjum, to chciałam powiedzieć,
że hospicjum w całości utrzymywane jest ze środków z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Miasto dopłacało rzeczywiście pewne kwoty co roku. One były nawet niższe niż te, które
są dzisiaj zaplanowane, te 80 tys. Jest to 20 tys. więcej zaplanowane na rok następny.
Ja powiem, że zdarzyło nam się, że te kwoty nie są takie wysokie, ale zdarzyło się,
że hospicjum nie w pełni wykorzystało tą kwotę. Nawet taką niedużą przyznaną. Nie mniej
jednak mając na uwadze, że te zadania rzeczywiście tam są bardzo ważne, tą kwotę
zwiększyliśmy o te 20 tys. zł. Jeśli chodzi o „Męską Szopę”, to już mam informację
co do ilości osób, więc „Męska Szopa” funkcjonowała w tym okresie dwa razy w tygodniu,
4 godz. od 15.00 do 19.00 i miesięcznie przewijało się tam 60 osób przez tą „Męską Szopę”,
to jest mniej więcej taka ilość tych osób.
Co do tego punktu jeszcze 1.12, do tej integracji. Ja bym chciała uzupełnić, bo może tak
zabrzmiało to rzeczywiście bardzo ogólnie, ale też i zadanie takie jest. Bo proszę Państwa,
w tym zadaniu będzie się też mieściła informacja chociażby dla osób, dla Ukraińców.
Mamy sygnały tego rodzaju, że mamy na terenie miasta znaczną ilość osób, obywateli
Ukrainy, którzy nie potrafią poruszać się po naszym mieście chociażby w zakresie opieki
zdrowotnej. Więc tutaj też myśleliśmy o tym, żeby wydać taki informator dla tych osób
ewentualnie. No nie wiem co tam organizacja może w tym zakresie chociażby zaproponować.
Jeśli chodzi o transport osób niepełnosprawnych. Proszę Państwa, ten transport
był finansowany przez Miasto Słupsk. Rzeczywiście utrzymywaliśmy samochód i osobę
kierowcy do czasu dopóki transport miejski nie został przystosowany w całości do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami. Bo dzisiaj transport miejski jest przystosowany do tego.
Natomiast wszystkie jeszcze inne pozostałe placówki, które mają pod opieką osoby
niepełnosprawne, mówię tu o Warsztatach Terapii Zajęciowej, czy Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie, my posiadamy samochody i dowozimy osoby niepełnosprawne. Jeżeli któryś
z naszych mieszkańców ma potrzebę dojazdu gdzieś osób niepełnosprawnych, może zgłosić
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i my oczywiście w uzgodnieniu z tą osobą taką
usługę świadczymy. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję.
Pani radna Mrowińska wie o tym, że komunikacja zbiorowa jest dostosowana, tylko proszę
pamiętać jakie są trasy, gdzie one prowadzą i gdzie są przystanki. Jeśli niepełnosprawna
osoba miałaby wsiąść do tego autobusu, to z pewnością byłby kłopot z miejscem, gdzie się
zatrzymuje. To o to chodzi.”
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Violetta Karwalska: „Rozumiem. Teraz,
jeżeli będzie życzeniem Rady jakby na nowo uruchomienie tej usługi, znajdą się środki
finansowe, to jak najbardziej możemy o tym rozmawiać.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
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Ad vocem Anna Mrowińska.”
Radna Anna Mrowińska: „Tak króciutko. Pani Dyrektor, ja muszę odnieść się do tego co Pani
powiedziała odnośnie osób pochodzących z Ukrainy. Są to osoby młode i zapewniam Panią,
że te osoby doskonale orientują się w czymś takim jak internet, bo ja również spotkałam się
właśnie z tym tematem, one doskonale sobie radzą z informacjami, z przemieszczaniem się
i ze zdobywaniem w ogóle wiedzy, jeżeli chodzi o nasze miasto. Tak jak Pani wspomniała
też o opiekę zdrowotną. Naprawdę są to osoby, które nie są odcięte od informacji. Są to osoby
młode, bo na Ukrainie również funkcjonuje internet i one doskonale wiedzą, że mają takie
narzędzie, z którego mogą skorzystać.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy jakieś wnioski, zapytania? Bo wcześniej najdalej idący wniosek to był radnego Tadeusza
Bobrowskiego Wiceprzewodniczącego o odrzucenie w całości tego projektu, żebyśmy dzisiaj
nad tym projektem nie pracowali. To jest najdalej idący wniosek.
W związku z tym, jeśli nie będzie jakiejś autopoprawki i głosu Pana Prezydenta, to najpierw
będziemy głosować za tym wnioskiem daleko idącym.
Rozumiem, czyli głosujemy za wnioskiem najdalej idącym.
Kto z Państwa będzie za wycofaniem tak, tego projektu?
Za wycofaniem, po to, żeby wycofać z porządku obrad i żeby po prostu zajęła się tą sprawą
nowa Rada, a przedtem wszystkie nowe komisje może.
Kto z Państwa jest za tym wnioskiem czyli za odrzuceniem?
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciw? Tak, jak najdalej idący.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Przypominam, że to jest zmiana porządku obrad, więc po prostu 12 głosów jest potrzebnych,
żeby wycofać. Pan radny nie słucha. Bardzo proszę o wynik.
18 głosów za, nikt nie był przeciw i 2 głosy wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada dostosowała ten nasz porządek do wniosku Pana Bobrowskiego,
w związku z tym, nie będziemy na ten temat już więcej dyskutować, a zajmie się tym
nowa Rada.
Czy Państwo potrzebujecie jakąś krótką przerwę?
Tak, ja potrzebuję taką króciutką przerwę. Ja potrzebuję chwileczkę, chwileczkę.
Nie, nie 5 min. Wcale nie 5 min proszę Państwa. Tylko przerwa będzie dłuższa. I ta przerwa
będzie miła. Bo po pierwsze zanim przejdziemy do tych ostatnich projektów, to chciałam
powiedzieć, że miło nam wspólnie było i każdy z nas na zakończenie tej kadencji dostanie
miły upominek, a wraz z tym upominkiem list. List o tym, że ...To jest nasze ostatnie
spotkanie, a jak ostatnie spotkanie, to zawsze czas do podsumowań, podziękowań, różnych
refleksji. W związku z tym ja ze swej strony, później się rozejdziemy, będziemy pełni emocji,
więc teraz powiem. Chciałam Państwu podziękować za waszą mądrość i waszą twórczą pracę
i za to, że udało nam się mimo podziałów, to ponad podziałami zmierzyć z wieloma
zadaniami. Potrafiliście stanąć ponad podziałami i za to wam serdecznie dziękuję, bo jestem
dumna, że po prostu mogliśmy razem, wspólnie spełnić wiele rzeczy. Ale na pamiątkę oprócz
tego mamy prezenty, które mieli wręczyć Wiceprzewodniczący Jerzy Mazurek, bardzo
proszę. I Robert Kujawski, który nie jest może Wiceprzewodniczącym, ale był jakiś czas
i chce opuścić nas z własnej, nieprzymuszonej woli, wiec bardzo proszę.
Pan Jerzy do mikrofonu może przy mównicy, tak”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Czy Pani Przewodnicząca będzie
prosiła?”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Tak. Według listy obecności. Dobrze.
Tak bo tam jest taka lista, którą trzeba popisać.
Tadeusz Bobrowski bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Proszę Państwa.
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Chwila jest uroczysta, chwila jest miła, chociaż myślałem, że będziemy bardziej
koncyliacyjni w tym dzisiejszym dniu, i że będziemy bardziej wyrozumiali dla Pana
Prezydenta i jego załogi. Jednak przez 4 lata nawiązaliśmy więzi. Ja bardzo się cieszę,
to co powiedziała Pani Przewodnicząca, że pomimo, że politycznie żeśmy się dzielili, pewnie
wieczorami oglądamy różne telewizje, to tu znajdowaliśmy wspólny język. Jesteśmy na ty,
uśmiechamy się do siebie, jesteśmy normalnymi kolegami, ba nawet przyjaciółmi. W związku
z tym myślę, że wspólnie z kolegą Przewodniczącym podziękujemy Państwu za tą miłą
atmosferę. A to co powiedział ksiądz Jan, myślę bardzo mądre słowa, że częściej do siebie
mówmy dziękuję, przepraszam, proszę. To jest takie ludzkie, normalne, a w dzisiejszym życiu
niestety nie zawsze to stosujemy.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Więc pierwszy w kolejce Tadeusz Bobrowski.”
Radny Robert Kujawski: „Czy ja mogę?”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „A no tak, przepraszam.”
Radny Robert Kujawski: „Ja co prawda nie będę przemawiał tak ładnie jak Prezydent Jerzy
Mazurek, Minister Jerzy Mazurek i człowiek, gdzie nawet na tej sali przez ostatnie 4 lata,
gdzie się nie zgadzaliśmy mówiliśmy też do siebie to proszę, dziękuję, przepraszam, bo to są
słowa, które na tej sali powinny padać i mam nadzieję, że w tej kadencji, która będzie
za chwilę, gdzie 12 nowych radnych z różnym doświadczeniem będzie na tej sali, to te słowa
będą dominowały, po to, żeby później w tych relacjach między ludzkich móc zachować
nie polityczne jakieś swary , nie różnice poglądów, ale takie ludzkie spojrzenie na siebie,
że jesteśmy ludźmi. Mamy swoje przywary, mamy swoje zalety. Możemy sobie wzajemnie
pomóc. Możemy nawiązać fajne relacje. Ja sobie robię odpoczynek z własnej woli
od samorządu. Żartowałem w niedzielę, pytany przez różne osoby, że to jest dla mnie bardzo
stresujący dzień ta niedziela, bo obawiam się, że pomimo tego, że nie startuję, to i tak zostanę
wybrany.
Na szczęście nie nastąpiło, ale chciałbym na tej sali podziękować tak, po pierwsze
podziękować tym osobom, o których rzadko mówimy, ale podziękować naszym wspaniałym
dziewczynom z Biura Rady. Nie z żadnego Wydziału (oklaski) Obsługi Rady, bo wy nas nie
obsługujecie w żaden sposób i nie jesteście w żaden sposób...że jesteście dla nas
przeogromnym wsparciem i każdy kto był radnym chwilę dłużej wie, że bez was my jako
radni bez przygotowania przez was dokumentów, bez waszej pomocy, bez waszej
życzliwości, to byśmy kolokwialnie mówiąc daleko nie zajechali.
Ale także chciałbym podziękować wszystkim pracownikom ratusza. Bardzo wielu
merytorycznym, zaangażowanym osobom i chciałbym wam życzyć jednego w tej kolejnej
kadencji, żeby dobrze wam się w ratuszu pracowało, żebyście mieli siłę rano pójść do pracy i
żeby ta praca dawała wam jak najwięcej satysfakcji.
Moim kolegom, koleżankom radnym, chciałbym życzyć jak najwięcej trafnych decyzji
i jak najwięcej sporów i dyskusji, bo spór i dyskusja jest budujący.
I chciałbym podziękować wszystkim, których poznałem dzięki temu, że byłem 12 lat
w Radzie, bo te relacje osobiste z wieloma osobami z tej sali, a także z osobami, które
za chwilę się tutaj pojawią w kolejnej Radzie, są dla mnie najcenniejsze i za to wam
wszystkim dziękuję. (oklaski)
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo.”
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Mazurek: „Wręczamy”.
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Tadeusz Bobrowski stał najdłużej na scenie.
Proszę następnych już przygotować się na krócej. Wszystko jest poukładane i przygotowane
jak zawsze. Biuro Rady pracuje.”
Nastąpiło wręczenie radnym uczestniczącym w obradach pamiątkowych piór.
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Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Teraz proszę Państwa jeszcze 4 bardzo ważne
dla nas osoby, a później Pan Prezydent. Mianowicie Pani Bożena (oklaski), Pani Renata,
Pani Ania i Pani Ilonka. Bardzo prosimy. Zapraszamy. To są dziewczyny bez których bym nie
miała szans.”
Nastąpiło wręczenie wymienionym przez Przewodniczącą Rady pracownikom Wydziału
Obsługi Rady Miejskiej pamiątkowych piór.
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękujemy, dziękujemy Paniom.
Jeszcze miał być kwiatek dla dwóch ważnych osób, dwóch ważnych kobiet u nas.
Bo te kwiatki były dla kobiet.
Wręczenie kwiatka Z-cy Prezydenta Miasta Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Na to była zrzuta. Ja jestem świadkiem
rozliczenia na tej sali. (śmiech) I jedna jest nieobecna – Pani Sekretarza, której nie ma.
To ten kwiatek będzie przekazany dla Pani Sekretarz. Na ręce Pana Prezydenta. Zrobiliśmy
to tutaj na sali, żeby wszyscy nas widzieli. Za drzwiami tego nie będzie widać.
Jeszcze teraz Pan Prezydent, a później zapraszam wszystkich na miłą niespodziankę
za ścianą. Bardzo proszę Prezydent Biedroń.”
Prezydent Miasta Robert Biedroń: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Panie i Panowie radni.
Szanowni Państwo.
Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że to jest dla mnie i pewnie dla nas wszystkich
ważny moment, bo coś się kończy. Ale jest też pełna nadzieja, że coś się zaczyna. Chciałbym
wszystkim Państwu podziękować za współpracę, za te cztery lata, które sprawiły na pewno,
że w naszym mieście pokazaliśmy, że sesje Rady Miasta i praca Rady Miasta może wyglądać
inaczej niż to pamiętamy sprzed czterech lat. Jedni oceniają, że lepiej, inni oceniają, że gorzej,
ale na pewno było inaczej.
Na ręce Pani Przewodniczącej, Panów Przewodniczących, szefów i szefowych Komisji,
wszystkich Państwa radnych chciałbym podziękować przede wszystkim za współpracę
ze wszystkimi osobami, które przez te cztery lata ze mną, jako władzą wykonawczą,
współpracowały. Bywało różnie. Najczęściej jednak wznosiliśmy się ponad podziały partyjne
i polityczne, żeby myśleć o dobru mieszkańców Miasta. I to przeze mnie, jako ustępującego
już Prezydenta zostanie chyba najbardziej zapamiętane. Bo pamiętam takie momenty, kiedy
odkładaliśmy na bok nasze ambicje polityczne i partyjne i myśleliśmy o Słupsku jako
mieście, które powinno łączyć, a nie dzielić. I wydaje się, że największym osiągnięciem
naszej Rady chyba właśnie były te momenty, w których pokazywaliśmy jedność myślenia
o mieście.
I chciałbym podziękować także z tego miejsca wszystkim moim współpracownikom
w Urzędzie, w instytucjach mi podległych za merytoryczne przygotowanie do tych sesji.
Wiem, że wielokrotnie Państwo to podkreślaliście, dzisiaj te słowa uznania dla Wydziału
Obsługi Rady Miasta są wyrazem tego, że pracujemy z naprawdę wybitna kadrą.
I chciałbym o tym wszystkim pamiętać odchodząc, ale też życzyć Państwu tym wszystkim,
którzy zostali wybrani do nowej Rady, żeby pod przewodnictwem już nowej władzy
wykonawczej, pod przewodnictwem Pani Prezydent Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej
mieli ten zaszczyt z Państwem pracować.
Wszystkim Państwu radnym, którzy nie będą sprawowali swojego mandatu już w przyszłej
kadencji chciałbym szczególnie podziękować za współpracę, bo Państwa doświadczenie,
Państwa wiedza przydadzą się mieszkańcom. Jakąkolwiek funkcje będziecie pełnili w naszym
mieście będzie ona na pewno dojrzalsza o to ogromne doświadczenie.

44
A wszystkim tym, którzy zostali wybrani na nową kadencję po pierwsze gratuluję, ale też
życzę dobrej kontynuacji wszystkiego tego co było dobre czyli wznoszenia się ponad
podziały partyjne i polityczne. A o tym złym do zapomnijmy, bo dzisiaj jest wielkie święto
naszej miejskiej demokracji i myślmy bardziej o przyszłości.
Pani Przewodnicząca pozwoli Pani, że na ręce Pani złożę też kwiaty, które specjalnie
przygotowaliśmy, żeby w ten symboliczny sposób podziękować za tę wspaniałą współpracę.
Życzyłbym wszystkim, żeby każde miasto miało takich przewodniczących jak Pani
Przewodnicząca. Dziękuję bardzo.”
Oklaski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „W imieniu odchodzących głos zabierze
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Mazurek.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Szanowni Państwo.
Koleżanki i Koledzy.
Los tak zrządził, że po tej stronie nie będzie tych twarzy. Przegraliśmy z D’Hondt-em.
Ten Pan się nazywa D’Hondt. Ale zabraliśmy blisko 8% poparcia od mieszkańców.
To olbrzymia satysfakcja, bo tak naprawdę, to dwie wielkie partie i trzecia partia rodząca się
czyli trzy partie polityczne zawładnęły ratuszem. Nie wiem czy to dobrze, czy źle. Będziemy
obserwować, jak ta nowa Rada będzie funkcjonować i miejmy nadzieje, że dla dobra miasta.
Chciałbym w imieniu Koleżanek i Kolegów z Klubu Słupskiego Porozumienia
Obywatelskiego serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy z nami przez cztery lata
pracowali. Chciałbym podziękować szczególnie Pani Przewodniczącej za te cztery lata
solidnej pracy Pani Przewodnicząca muszę powiedzieć jako stary i doświadczony lis
z podziwem patrzyłem na Panią. Doskonale sobie Pani radziła i to Pani mówię w oczy,
publicznie i serdecznie Pani gratuluję. (Oklaski)
Jeżeli były jakieś z naszej strony całej piątki jakieś faux pas, które popełniliśmy, a pewnie tak
w stosunku do Koleżanek i Kolegów, serdecznie przepraszamy. To w ferworze walki czasami
ciosy poniżej pasa też się zdarzają, ale dajcie nam za to ewentualnie „żółtą kartkę”, a bądźcie
dalej naszymi kolegami, przyjaciółmi.
Szanowny Panie Prezydencie. Ta nasza przyjaźń to taka trochę była jak Aleksandra
Kwaśniewskiego i Leszka Millera - szorstka przyjaźń i myślę, że to co nasz Klub
robił często moimi ustami, to nie była niechęć do Pana, bo tak prywatnie powiem Panu,
że Pana lubię. Natomiast z wieloma decyzjami, które zapadały w ratuszu, no głęboko
polemizowałem i dalej będę polemizował. Myślę, że t doradcy niewłaściwi oni byli
specjalistami od „pijar-u”, a nie od zarządzania. Więc myślę, że Pani Krystyna Danilecka,
której serdecznie nasz Klub gratuluje wyboru, wprawdzie musimy poczekać jeszcze
na oficjalne wyniki, myślę, że się nic nie zmieni. Pani Krystyno życzymy Pani wytrwałości,
odwagi, mądrości i słuchania ludzi, słuchania też radnych, bo bez słuchania ludzi niewiele się
zrobi, żeby było Pani Krystyno mniej fajerwerków, a więcej pracy organicznej.
Ja dzisiaj w dwóch wystąpieniach pokazywałem te niestety błędy, które rzutują na całokształt
prac. Oczywiście przy fajerwerkach nikt się nad tym nie zastanawia, ale rzetelny urzędnik,
czy rzetelny radny wie doskonale, że tych błędów było dużo.
Odchodzimy w piątkę w poczuciu spełnienia obowiązku. Byliśmy raczej systematycznymi
radnymi, którzy przychodzili na sesje i komisje.
Natomiast Pani Przewodnicząca, nie, Pani Prezydent Krystyna Danilecka, żeby nie była
smutna, bo Słupskie Porozumienie Obywatelskie będzie działało dalej i wbrew temu,
co niektórzy myślą, że nie zrealizujemy programu wyborczego, który żeśmy założyli, to chcę
powiedzieć, że ten program zrealizujemy. Zrealizujemy w bardzo prosty sposób. Będziecie
mnie mieli dosyć na sesjach, bo ustaliliśmy wczoraj, że nasze propozycje będziemy
przedkładać jako inicjatywy obywatelskie. Miesiąc temu Państwo zaklepali przepraszam
zaakceptowaliście Państwo propozycje, które w sprawie spraw inicjatyw obywatelskich
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przedłożyłem i w tej chwili już pracujemy jako gabinet cieni nad tymi inicjatywami.
W związku z tym proszę się nie martwić Jerzy Mazurek i Jursza i dwie Panie moje koleżanki
i Ania i Tomek będziemy tu dość częstymi gośćmi przynosząc ponad 200 podpisów
pod inicjatywą jedną, drugą, trzecią, a może i dziesiątą.
W związku z tym dziękujemy Państwu serdecznie, ale mówimy do zobaczenia też i na tej sali.
Do widzenia.”
Brawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa do godz. 13-tej ogłaszam przerwę i zapraszam tak jak powiedziałam
wcześniej za ścianę.
Przerwa 12.30 – 13.00
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Otwieram obrady po przerwie.
Ogłaszam krótką przerwę ponieważ jest problem z projektami uchwał umieszczonymi
w porządku. One miałby być sfinansowane tak jak tu dostałam informację z środków
wskazanych w uchwałach, które nie podjęliśmy. Więc ogłaszam jeszcze przerwę. W tej chwili
trwa tak zwane ścisłe kierownictwo.
Tak. Ogłaszam przerwę, ale bardzo proszę nie rozchodźcie się - 15 minut, podejrzewam.”
Przerwa 13.00-13.15.
Po przerwie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Zapraszam wszystkich na miejsca.
Ta wydłużona przerwa została ogłoszona dlatego, że okazało się, że po niepodjęciu dwóch
uchwał trzy kolejne są bezprzedmiotowe w związku z tym do tematu wrócimy. Już dzisiaj
informuję Państwa, że w piątek o godz.9-tej będzie nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Tak.
W piątek o 9-tej, proszę sobie to odnotować, najbliższy piątek, czyli pojutrze.
Ponieważ od wniosku Prezydenta Miasta mam siedem dni tak ustaliliśmy, że w piątek
o godz.9-tej odbędzie się sesja nadzwyczajna, a otrzymacie Państwo porządek tej sesji
wraz z materiałami w trybie pilnym, natychmiastowym, jeszcze dzisiaj.
A teraz wracamy proszę Państwa do naszej sesji. Musimy przegłosować porządek.
Proszę Państwa ponieważ ulega zmianie porządek naszych obrad musimy to przegłosować.
Jesteśmy w punkcie 12, gdzie mamy druk 59/4.
Głos prosi Jerzy Mazurek, bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Pani Przewodnicząca.
To jest zła interpretacja Pana Prezydenta. Otóż w uchwale finansowej ujęto dochody a priori
z góry założone z działek z Ks. Brzóski i tej drugiej nie pamiętam jak się. Kolejność powinna
być następująca i my możemy to przegłosować.
Wpierw Rada Miasta wyraża zgodę na sprzedaż, a potem Pan Skarbnik może to ująć dopiero
w budżecie. No Panie Skarbniku no to jest abc. Ja nie wiem, czy wyście no jakoś się dzisiaj
amoku dostali.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Panie radny przepraszam bardzo
porządek obrad proponowałam tydzień temu. Wszyscy wiedzieliśmy jaki jest porządek obrad.
No po prostu tak się złożyło, że najpierw są zawsze projekty budżetowe, a później inne.
Gdybyśmy zwrócili na to uwagę, ten porządek wyglądałby inaczej. Natomiast no jest
propozycja taka, żeby w piątek była sesja nadzwyczajna, na której będą te trzy zdaniem
Pana Prezydenta bezpodstawne projekty uchwał niezgodne z dzisiejszym porządkiem
i oczywiście zmiana w budżecie.
Czy ktoś w tej sprawie chce się jeszcze wypowiedzieć, to proszę się zgłosić.
Bardzo proszę.”
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Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „Ja a propos jeszcze wypowiedzi
Pana radnego Mazurka. No poniekąd racja jest, że kolejność powinna być taka tylko,
że w sytuacji jaką dzisiaj mamy, czyli wejście w życie ustawy od 2019 roku, która
uniemożliwi nam przywrócenie tego wieczystego, tylko będzie to tryb tylko wykupienia
i eksmisji – niestety, taka jest ustawa, w zasadzie trzeba podjąć równocześnie. Może jest
racja, że można podjąć uchwałę jako intencyjna pozwalającą na podjęcie tych czynności
tylko, że nie będzie finansowych możliwości w budżecie przyjęcia tych wpłaty
i rekompensaty, bo nie będzie tego w budżecie. I tak i tak musi być uchwała budżetowa
podjęta.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Pan Jerzy Mazurek jeszcze raz.”
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Mazurek: „Panie Prezydencie, żeby Pan mógł
ująć dochód jakąś kwotę powiedzmy pół miliona złotych, to pierw Rada musi wyrazić zgodę
na to, żeby te działki dać w wieczyste użytkowanie, czy je sprzedać. A potem dopiero,
a potem dopiero jest ta finansowa. Więc my możemy dzisiaj podjąć uchwałę o odstąpieniu od
sprzedaży, a Państwo potem w uchwale budżetowej dokonujecie zmian, bo Rada uchwaliła.
A ja już nie chciałem zwracać uwagi, że głosujemy te 500.000 przed tym zanim wyraziliśmy
zgodę na odstąpienie od sprzedaży tych dwóch działek , czy trzech działek. No taka jest
logika. I tej logiki nikt nie zmieni.
Naprawdę proszę nie mydlić oczu radnym, że taka powinna być kolejność. Na pewno nie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze.
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Ja bardzo serdecznie
dziękuję Panu radnemu Jerzemu Mazurkowi za tę uwagę i jeżeli jest to możliwe
Pani Przewodnicząca, to gdyby Pani się zgodziła, gdybyśmy procedowali jednak
rzeczywiście w takim kształcie te dwa projekty uchwał dotyczące właśnie owego wieczystego
użytkowania Pan Skarbnik by musiał nam przygotować szybko te zapisy w tych projektach
uchwał, ale do tego jeszcze chciałam dorzucić temat powrotu do Władysława IV.
Nie, nie, nie ma żadnej nieszczerości. Ja chciałam do Państwa wystąpić, zaapelować jeszcze
raz o to, żebyśmy być może przeprowadzili dyskusję nad Władysława IV i przedstawić
jeszcze dodatkowo argumenty, bo mam wrażenie, że być może brak komisji w ostatnim
okresie czasu, tak jak myśmy procedowali to jeszcze dwa miesiące temu, trochę więcej czasu
poświęcaliśmy teraz była ta zbitka być może brak informacji na komisjach sprawiło,
że niektóre projekty uchwał nie zyskały waszej akceptacji za co bardzo przepraszamy,
ale to są dwa tematy wieczyste i Władysława IV, gdzie czeka wykonawca w tej chwili
od jutra może wchodzić na plac budowy.
Porozmawiajmy jeszcze o tym, bardzo proszę.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze.
Pan Zastępca Prezydenta Marek Biernacki jeszcze raz.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „No ja oczywiście uznaje
te argumenty. Ja cały czas tylko mówię, że mamy taki zlepek czasowy, że może nie starczyć
czasu. Musi być w tym mniej więcej w tym samym czasie podjęta jedna i druga uchwała
czyli ta intencyjna pozwalająca na zaciągnięcie tych zobowiązań i ta, która już zatwierdzi
środki w budżecie. To tylko dlatego jest, że sześć tygodni cała procedura trwa, jeśli chodzi
od podjęcia uchwały, wywieszenia wykazu plus do tego kilka dni chociaż na akty notarialne
dla tych państwa. To powoduje, że jest tego czasu strasznie mało i jak nie będzie podjęte
to w tym tygodniu, to po prostu niezależnie od podjęcia uchwały intencyjnej, nieskuteczne
będzie w realizacji, ta intencja.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący Tadeusz Bobrowski.”
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca. Wysoka
Rado.
Panie Prezydencie no to, że Komisje były wcześniej ze względu na wybory samorządowe
wiedzieliśmy trzy tygodnie temu. Dlaczego na Komisje, dlaczego na Komisje nie trafiły
projekty uchwał tylko trafiły na sesję. To nie jest nasza działka. To nie Rada, to nie radni
zawinili. To Pan Prezydent zawinił, że nie potrafił przygotować projektów uchwał, które
trafiłyby na Komisje.
Sprawa druga. Znów Pan próbuje zrzucić swoje bałaganiarstwo nie wiadomo na co.
W tej chwili Pan powiedział, że to ustawa sejmowa zmobilizuje i nam skróciła czas. Ustawa
sejmowa wchodzi w życie teraz, to jest fakt, ale kiedy była podjęta. Wie Pan kiedy była
podjęta ta ustawa sejmowa? I Panu zabrakło czasu pół roku, żeby przygotować, no.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Panie Prezydencie bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój.
Najpierw Anna Rożek.”
Radna Anna Rożek: „Drodzy Państwo.
No tak. Przetarg jeszcze nie jest zamknięty, o ile wiem, a już stoi wykonawca. Tak.
Druga sprawa, jak będziemy tak po trochę na wszystko wychodzić, wyciągać z Legionów,
to nie ma sensu w ogóle. Uważam, że 180.000, to jest taka niewielka kwota dla miasta,
że spokojnie można ją poszukać gdzie indziej.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz Prezydent Biernacki.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki: „Chciałem się odnieść do słów Pana
Przewodniczącego Tadeusza Bobrowskiego. To mieszkańcy zgłosili wnioski późno. Ustawa
niestety daje taką cenzurę czasową. Wymagało to wycen, uzgodnień. Świadkiem jest tego,
tych rozmów i negocjacji Pan Jerzy Mazurek, bo też się zainteresował jedną sprawą. Myśmy
cztery już przeprowadzili procedury w poprzednim miesiącu. Teraz kolejne. To wynika
niestety no z procedur i ze zgłoszenia się przez zainteresowanych.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Przepraszam bardzo mimo
najszczerszych moich chęci proszę już nie mówić nic na ten temat, dobrze.
My wiemy jaka jest sytuacja i jakie są okoliczności i jestem w stanie uwierzyć, że będziemy
tu zgodni, podejmiemy uchwały za wyjątkiem uchwały budżetowej – te trzy, które dotyczą
wyrażenia zgody. Jestem w stanie nawet uwierzyć, że to będzie zgodnie z prawem, ale proszę
nam ciągle nie powtarzać, że ktoś coś zrobił źle, a Pan jest wyjątkowo tutaj niewinny.
Proszę się nie odzywać w tej sprawie. Bardzo proszę.
Anna Rożek.”
Radna Anna Rożek: „Tylko chciałam powiedzieć, że myśmy mieli na Komisji Porządku
Publicznego tutaj te uchwały za które my mamy teraz głosować.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ale na Finansów nie było, na Komisji
Finansów nie było.”
Radna Anna Rożek: „A no właśnie, więc co Pan mówi, że to było jeszcze nie przygotowane,
bo mieszkańcy skoro myśmy to już mieli przygotowane, a Komisja Finansów była w środę.
A myśmy w poniedziałek to już mieli.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Pani radna ja mówię o wszystkich
projektach finansowych. Komisja Finansowa odbyła się w innym dniu, w piątek.”
Radna Anna Rożek: „Tak. Dwa dni później.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dokładnie.”
Radna Anna Rożek: „Po naszym głosowaniu. Przecież mogli to przygotować spokojnie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jeszcze raz Pani Prezydent Danilecka-Wojewódzka.”
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Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „W ślad za głosem
Pani Anny Rożek pragnę poinformować, że nie ma żadnych nieprawidłowości. Został
ogłoszony przetarg, zgłosił się wykonawca, ale tak jak ostatnio to bywa na każdym prawie
przetargu, z kwotą wyższą niż myśmy zaplanowali, wyższa o 180.000 zł. Poprosiłam
Pana Skarbnika raz jeszcze, żeby zobaczył, czy jest możliwość przesunięcia z innego
paragrafu, ale to musi być zawsze za zgodą Rady. Jeżeli się okaże, że z innego paragrafu
znajdzie rozwiązanie, to co sugerował Pan radny Robert Kujawski, to będę prosiła o to,
żebyśmy jeszcze raz o tym podyskutowali. Ale generalnie rzecz dotyczy tego, że skoro jest
wykonawca co dzisiaj nie jest łatwe, potrzeba w sumie tylko 180.000 zł., to jest i tak
naprawdę nie duża kwota przy innych przebitkach jakie funkcjonują dlatego prosimy
wejdźmy na Władysława IV, zróbmy to co możemy zrobić jeszcze w tym roku, to jest kwota
mniej więcej 700.000 zł. Zaczniemy od ulicy, od góry, parkingi i asfalt, a pewnie na razie
chodniki zostawimy. Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku. Chodzi tylko
o to, żebyśmy nie stracili tego czasu skoro jest wykonawca, są pieniądze, są moce
przerobowe. Zacznijmy Władysława IV robić. Tak. Więc będę prosiła Panią Przewodnicząca,
jeżeli Pan Skarbnik za chwilę wróci i powiem nam skądinąd jeszcze, a nie z Legionów
Polskich. Porozmawiajmy jeszcze. Ja cały czas podkreślam, przepraszamy za to zamieszanie
i na pewno jest wiele po naszej stronie winy w tym, że trochę dzisiaj owego bałaganu jest.
Przepraszam. Ale proszę o to, żebyśmy pochylili się nad tymi dwiema sprawami – wieczyste
i Władysława IV.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze.
Anna Mrowińska teraz ad vocem.”
Radna Anna Mrowińska: „Ja mam prośbę, czy może być powtórzona informacja odnośnie
zaplanowanych na ten rok wydatków inwestycyjnych w kwocie osiemdziesięciu kilku
milionów złotych, bo to jest dla mnie istotne. I na jakim poziomie do dnia dzisiejszego
zostało wykonane inwestycje. Pytam się o to, bo chce powtórzyć, że z wydatków
inwestycyjnych wydaje mi się, że jest tyle milionów do wzięcia w cudzysłowie, że chyba
temat 180.000 zł. chyba jest w ogóle bezprzedmiotowy, problem z tą kwotą.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszcze raz Pani Prezydent.”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Za chwilę
poczekajmy na powrót Pana Skarbnika, ale wydaje mi się, że pełnej informacji na dzisiaj nie
będziemy mieli, że my pokazujemy to co zostało już zapłacone, a nie to co jest realizowane.
Tak, czyli na pewno jest dużo większe zaangażowanie w tej chwili w realizacji inwestycji niż
wydane na to pieniądze ponieważ faktury dopiero spływają po wykonaniu wszystkich zadań.
A więc są zadania realizowane, które w tej chwili są jeszcze nie zapłacone. Pełną informację
o tym będziemy mieli prawdopodobnie no wiadomo, że dopiero po realizacji budżetu,
ale sądzę, że w przybliżeniu za miesiąc możemy powiedzieć, skupimy uwagę na tym,
żeby wszystkie firmy, które realizują inwestycje powiedziały nam jakie są realne terminy
zapłaty faktur za wykonane zadania. Tak rozumiem, oczywiście mówię nie tylko o procencie
wykonania inwestycji, ale także o kwotach wydatkowanych.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ok. Jeszcze głosy tutaj są w kolejce,
ale moja propozycja jest taka. Bez względu na to co tam za chwileczkę Pan powie
o finansach, to jeśli jest taka możliwość prawna, że podejmiemy, żeby podjąć te trzy uchwały
dotyczące wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, to jestem jak najbardziej za.
Teraz Bogusław Dobkowski.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Ja wrócę do tego tematu zasadniczego, o którym tu mówimy,
Pani Wiceprezydent no nie słucha, to poczekam. Padła wprawdzie cała kwota, bo chodzi
o 180 - tyle brakuje. Ile wynosi cała kwota, ile w tym roku, ile w przyszłym, bo jakie
to zadanie. Poza tym tam jest ta inwestycja obok stacja benzynowa i jeszcze coś, czy to jedno
z drugim nie koliduje i czy nie trzeba czekać. Po trzecie, jaki był stan deficytu na początku
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roku coś chyba 5-6 mln. Dzisiaj jest 31, to po co z Legionów ma być 180. 31,a 32, a 40, jaka
to różnica, jeżeli idzie o deficyt, nie. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
I Robert Kujawski bardzo proszę.”
Radny Robert Kujawski: „Szanowna Pani Przewodnicząca. Szanowny Panie Prezydencie.
Wysoka Rado. Szanowna Pani Prezydent.
W tym tonie koncyliacyjnym chciałbym podsunąć rozwiązanie tej sprawy ponieważ ona jest
bardzo prostej funkcji i wcale nie trzeba daleko szukać tylko odpowiedź jest w projektach
uchwał, które zostały nam przedstawione.
Szanowni Państwo i Pani Prezydent. Niech Pani złoży wniosek dotyczący ulicy Władysława
IV - zmian w budżecie polegającym na: zwiększeniu o 180.000 zł. wydatków majątkowych,
zwiększeniem o 180.000 zł. deficytu miasta i pokrycie Szanowni Państwo wydatków tych
180.000 zł. jest bardzo proste, ponieważ proszę pokryć je ze zwiększenie i tu zacytuję:
„zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt
6 ustawy...”. 180.000 zł.
Dlaczego Szanowni Państwo w uchwale 59/14, gdzie było PGK mieliśmy zwiększenie planu
wolnymi środkami na ta umowę dla PGK o kwotę 1.150.000 zł., więc jeszcze wolna „prawie
bańka” z wolnych środków zostanie na inne rzeczy. Pani Prezydent proszę o taką ustnie
zgłoszony projekt uchwały i gwarantuje, że 100% radnych na tej sali tą uchwałę poprze.
Tak myślę.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Zanim do tego dojdzie
Pani Prezydent. Czy Pani Prezydent, tak?”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Panie
Przewodniczący Robercie Kujawski to ostatnie zadanie o którym Pan wspomniał, to są rzeczy
dotyczące opłaty za śmieci, w związku z tym nie jest to prosta procedura przesunięcia w ten
właśnie sposób. Ponadto pamiętajmy wejście w deficyt, to jest płacenie z kredytu, w związku
z tym będzie to dużo droższe niż przesunięcie środków pomiędzy paragrafami. Ja myślę,
że precyzyjnie to wyjaśni Pan Skarbnik. Tu nie ma żadnego innego dna naprawdę,
to nie chodzi o to, żebyśmy albo czyścili budżet. Natomiast pewnych czynności księgowych
wykonać nie powinniśmy, bo to jest nieracjonalne. Stąd jest taka propozycja chyba,
że Pan Artur znajdzie jeszcze z innego zadania inwestycyjnego możliwość przesunięcia tych
180.000, żeby nie ruszać Legionów Polskich.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo. Ja tylko przypomnę,
że będziemy głosować tylko i wyłącznie, wtedy kiedy na papierze będzie projekt uchwały,
tak. Żadnych takich wirtualnych projektów głosować nie będziemy.
Pan Skarbnik chce powiedzieć teraz czy chce Pan jakiegoś dłuższego czasu na... to bardzo
proszę.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Nie, ja tylko chciałbym parę zdań.
Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo.
Parę zdań tytułem wyjaśnienia, no z faktu, że oczywiście wolne środki na sfinansowanie
braków na śmieciach są. Natomiast sam zapis nie zmieni stanu rzeczy, że trzeba będzie,
że dochody z tytułu śmieci będą nie wykonane o kwotę tam miliona z kawałkiem i że będzie
brakowało na śmieciach miliona z kawałkiem. To byłoby czysto zapis teoretyczny, który
by powodował brak środków finansowych. Same zapisy, to jest jedna Szanowni Państwo
sprawa, ale też trzeba zachować w tym wszystkim płynność finansową Miasta. Wówczas
propozycja Pana Roberta Kujawskiego zmierzałaby do tego, że zabudżetowane środki
po stronie dochodów byłyby mniejsze, byłoby, wykonanie byłoby mniejsze o wskazaną
kwotę, a tak czy siak trzeba byłoby jeszcze rozwiązać problem związany z wydatkami.
Ja mam świadomość już od dłuższego czasu problemu narastającego ze śmieciami
i to, że w jakiś tam sposób trzeba byłoby to rozwiązać.

50
Natomiast no prawdą jest również, jeśli mogę uzupełnić, iż no pewne, pewne, pewne środki
finansowe funkcjonują na niewykonanych zadaniach inwestycyjnych. I między innymi
jednym z sugestii, które padło ze strony Prezydenta była ulica Legionów. Oczywiście ja wiem
o tym, że jeszcze będą no dwa, czy trzy zadania inwestycyjne, które na pewno nie zostaną
wykonane w całości i do wyboru tak naprawdę jest Legionów, przed sobą mam „węzeł
transportowy”, no jeszcze parę innych zadań
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Panie Skarbniku ja mam taką
propozycję,że zejdzie Pan z tej mównicy, poszuka Pan tych pieniędzy, wróci Pan z kasą
i z projektem uchwały, zawsze możemy porządek obrad zmienić. A my w tej chwili
przejdziemy do tych trzech ważnych projektów, które zanim tutaj mam, możemy procedować
bez zabezpieczenia. Tak?
Szybkimi kroczkami, szybkimi kroczkami.”
12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku. (druk nr 59/4)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 43 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „A my przechodzimy do projektu 59/4 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy
ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku.
Ten projekt został Państwu przekazany 12 października.
A przy mównicy jest Pani Agnieszka Zwierz Dyrektor Wydziału Polityki Mieszkaniowej,
bardzo proszę.”
Dyrektor Wydziału Polityki Mieszkaniowej Agnieszka Zwierz: „Pani Przewodnicząca.
Pani Prezydent. Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Przedłożonym projektem uchwały proszę o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,
to jest dwóch lokali mieszkalnych. Pierwszy z lokali mieszkalnych jest to lokal mieszkalny
stanowiący własność osoby fizycznej. Lokal znajduje się w budynku przy ul. Długiej 36.
Jest to budynek, który jest w złym stanie technicznym, docelowo przeznaczony do rozbiórki.
Lokal dwupokojowy o powierzchni około 55 metrów kwadratowych.
Natomiast drugi z lokali będących przedmiotem zamiany, to lokal stanowiący własność
Miasta w bardzo bliskiej odległości na ul. Świętopełka 1, również podobnej wielkości pokoi,
dwupokojowy, około również 55 metrów kwadratowych.
Zamiana jest związana ściśle z rewitalizacją tej części ulicy i realizacją Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta, który wskazuje, że tą starą substandardową zabudowę należy
wyprowadzać i w jej miejsce wprowadzać nową zabudowę. Pragnę podkreślić,
że jest to również kontynuacja naszych działań na ul. Długiej, ale również kontynuacja
działać w samym budynku Długiej 36, bo za Państwa zgodą udało nam się już sfinalizować
jedno takie nabycie. Oczywiście zgodnie z prawem obydwa lokale zostały wycenione.
Lokal własnościowy został wyceniony na około 125.000 zł. Lokal Miasta na około 117.500.
Powstała różnica około niecałe 7.500 na korzyść właściciela, którą Miasto będzie musiało
uregulować. Środki już zostały zabezpieczone w budżecie miasta Słupska. Dlatego bardzo
proszę o wyrażenie zgody na tę zamianę nieruchomości. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „No miałabym wątpliwości co do
zabezpieczenia tych środków, ale nie będziemy drążyć.
Informuję, że Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Porządku Publicznego
i Planowania Przestrzennego zaopiniowały projekt pozytywnie.
(Opinie Komisji stanowią załączniki Nr 44 i 45 do niniejszego protokołu).
Tak. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu?
Nie widzę żadnych zgłoszeń, w takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
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Kto jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję.
Wszyscy obecni na sali oddali swój głos i mamy wynik.
19 głosów za, nikt nie był przeciw i 1 głos wstrzymujący.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku.
(Uchwała Nr LXI/797/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku stanowi załącznik Nr 46 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Polityki Mieszkaniowej Agnieszka Zwierz: „Dziękuje bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Ja również.”
13) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu
nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12. (druk nr 59/1)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 47 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Podjęcie uchwały w sprawie
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy
Ks. Brzóski 12. Jest to projekt na druku nr 59/1, przepraszam 59, przepraszam.
Projekt uchwały został Państwu przekazany 10 października.
Przy mównicy jest Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Sławomir Klimczak, bardzo proszę o uzasadnienie.
Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Sławomir Klimczak:
„Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie.
Szanowna Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado. Państwo Prezydenci.
Prezentowane kolejno w porządku obrad projekty uchwał na drukach 59/1 i 59/2 odnoszą się
do złożonych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych wniosków o ponowne
ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na przedstawionych w treści projektów uchwał
nieruchomościach.
W imieniu Prezydenta Miasta Słupska przedstawiam projekty uchwał w sprawie odstąpienia
od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Ks. Brzóski 12
na druku 59/1. Dotyczy to działki 345 w 18 obrębie miasta Słupska o nabycie, której ubiegają
się dotychczasowi współużytkownicy wieczyści oraz nieruchomości położonej w Słupsku
przy ul. Stefana Batorego na druku 59/2, działka nr 102 w 9 obrębie miasta Słupska
o nabycie, której również ubiegają się dotychczasowi współużytkownicy wieczyści. Uchwały
mają na celu upoważnienie Pana Prezydenta do zbycia w formie bezprzetargowej
przedmiotowych nieruchomości i uregulowanie ich stanu prawnego na rzecz
dotychczasowych współużytkowników wieczystych. Prawo to ustanowione będzie na rzecz
byłych współużytkowników wieczystych w trybie bezprzetargowym, co reguluje art 37 ust.3a
pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wszedł on w życie 1 września 2017 roku
i wprowadził taką możliwość dla osób, które były wcześniej użytkownikami wieczystymi
tych nieruchomości, ale nie zgłosiły w odpowiedniej porze żądania o przedłużenie
użytkowania wieczystego przed datą jego wygaśnięcia, a ponadto deklarują chęć dalszego
korzystania z nieruchomości.
W odpowiedzi na złożone przez byłych dotychczasowych użytkowników wieczystych
wnioski o ponowne ustanowienie prawa użytkowania wieczystego miasto Słupsk
przygotowało je do sprzedaży, przedstawiło oferty ponownego ustanowienia prawa
użytkowania wieczystego dotychczasowym współużytkownikom wieczystym. Zawierały
one wszystkie niezbędne elementy związane z ustanowieniem prawa użytkowania
wieczystego w tym koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, wynagrodzeniem jakim
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wpłynie do budżetu miasta Słupska z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
i pierwszą opłatę związaną z ponownym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego.
Przeprowadzono rozmowy, wymieniono korespondencję, byli użytkownicy wyrazili
na to zgodę, złożyli na tę okoliczność oświadczenia. Realizacja przedstawionych projektów
uchwał spowoduje zwiększenie w budżecie kwoty dochodów o wartość 555.288 zł., natomiast
kwoty wydatków o kwotę 506.415 zł., czego bilansem będzie dochód miasta w wysokości
48.873 zł.
W imieniu Pana Prezydenta bardzo uprzejmie proszę o przyjęcie tych uchwał.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Informuję, że Komisja Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Porządku Publicznego
i Planowania Przestrzennego zaopiniowały projekt pozytywnie. Komisja Porządku
jednogłośnie i Komisja Gospodarki Komunalnej również jednogłośnie.
(Opinie Komisji stanowią załączniki Nr 48 i 49 do niniejszego protokołu).
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu?
Nie widzę żadnych zgłoszeń, poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję, proszę o wynik.
20 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy
Ks. Brzóski 12.
(Uchwała Nr LIX/798/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 stanowi załącznik Nr 50 do niniejszego
protokołu.)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo.”
14) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu
nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 51 do niniejszego protokołu)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „I jeszcze mamy jeden projekt uchwały
również dotyczący odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3. Projekt na druku nr 59/2. On również został
Państwu przekazany 10 października. Otrzymał pozytywną opinię Komisji Gospodarki
Komunalnej i Komisji Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego. Tak, jednogłośnie.
Sprawdzam, że jednogłośnie.
(Opinie Komisji stanowią załączniki Nr 52 i 53 do niniejszego protokołu).
No i teraz czas na Pana Dyrektora bardzo proszę.”
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Sławomir Klimczak:
„Omawiałem Pani Przewodnicząca jedna i drugą uchwałę, bo zapisy są identyczne.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze, myślałam, że Pan coś nowego
dopowie, ale wszystko dobrze.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie?
One nie są identyczne, bo przynajmniej adresy inne.
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Sławomir Klimczak:
„I datami wygaśnięcia prawa użytkowania również, kwotami.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze. Widzę, że nie ma żadnych
zgłoszeń.
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Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję bardzo, proszę o wynik.
21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy
ulicy Stefana Batorego 3.
(Uchwała Nr LIX/799/18 w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 stanowi załącznik Nr 54 do niniejszego
protokołu).
Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Sławomir
Klimczak:”Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „To ja dziękuję. Bardzo proszę.”
15) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik
przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/9)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 55 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Przechodzimy do kolejnego projektu. Projekt na
druku 59/9 dotyczy zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska.
Projekt został państwu przekazany 15 października.
Uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i bardzo proszę Panią Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzynę Guzewską
o przedstawienie uzasadnienia tego projektu.”
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 56 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska:
„Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado.
Projekt uchwały dotyczy drzewa gatunku brzoza brodawkowata, która jest elementem
obustronnej alei drzew zlokalizowanej w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.
Jest to jedno pojedyncze drzewo, które w chwili obecnej jest martwe, jest suche. Stwarza
zagrożenie dla otoczenia, grozi upadkiem. Zgodnie z przepisami ustawy musimy wpierw
zdjąć ochronę pomnikową, a w następnej kolejności uzyskać zezwolenie na usunięcie
tego drzewa w celu bezpieczeństwa publicznego, stąd też proszę o akceptację projektu
uchwały.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Czy chcecie Państwo o coś jeszcze zapytać Panią
Dyrektor? Czy są jakieś pytania? Zgłoszenia? Nie widzę żadnych zgłoszeń.
Przechodzimy do głosowania... To poproszę o tablicę.
Kto jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję.
20 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach
administracyjnych miasta Słupska.
(Uchwała Nr LIX/800/18 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik
przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska stanowi załącznik Nr 57
do niniejszego protokołu).
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16) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik
przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk
nr 59/10)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 58 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Teraz przejdziemy do drugiego
projektu. O podobnej treści. Projekt na druku 59/10.
Został Państwu przekazany 15 października. Również uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Komunalnej.
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 59 do niniejszego protokołu).
No i proszę teraz Panią Dyrektor Wydziału merytorycznego o przedstawienie tego projektu.”
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska:
„Szanowni Państwo.
Kolejny projekt uchwały podobnej merytorycznej treści dotyczy drzewa zlokalizowanego
również w Parku Kultury i Wypoczynku, ale po stronie przeciwnej. Jest to klon srebrzysty
rosnący od ulicy Rybackiej w grupie innych drzew. Drzewo od wielu lat zmagało się z aktami
wandalizmu i stopniowo podupadało na zdrowiu. Obecnie jest w takim stanie, że praktycznie
może upaść w każdej chwili, ponieważ zostało ono latem tego roku podpalone, wnętrze tego
pnia właściwie całkowicie wypaliło się. Mieliśmy jeszcze nadzieję na uratowanie tego drzewa
latem, ale na skutek suszy i warunków atmosferycznych, które panowały tego lata drzewo
utraciło jeden z głównych konarów. Nie wytrzymało fizycznie naprężeń, które na skutek
uszkodzeń otrzymało i w chwili obecnej stwarza już zagrożenie dla otoczenia. Należy
je usunąć oczywiście wpierw znosząc jego ochronę. Dodam tylko, że projekt uchwały został
uzgodniony pozytywnie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby
zabrać głos w sprawie tego projektu? Pan radny Wojciech Lewenstam chce zadać pytanie?
A Pan radny Jerzy Mazurek też? (odpowiedzi radnych: „nie”)
Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję.
20 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach
administracyjnych miasta Słupska.
(Uchwała Nr LIX/801/18 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik
przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska stanowi załącznik Nr 60
do niniejszego protokołu).
17)

podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody (druk
nr 59/11)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 61 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny projekt uchwały ma numer
59/11 i dotyczy uzgodnienia przeprowadzenia zabiegu pielęgnacyjnych drzewa – alei dębów,
będących pomnikiem przyrody. Projekt przekazałam państwu 15 października. Uzyskał
pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, a Pani Dyrektor Wydziału chce
przekonać nas do podjęcia tej uchwały. Bardzo proszę.”
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 62 do niniejszego protokołu).
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska:
„Pani Przewodnicząca. Panie Prezydencie. Wysoka Rado.
Projekt uchwały dotyczy zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach
stanowiących wspólnie pomnik przyrody. Jest to aleja drzew obustronna, dębów
szypułkowych rosnących w pasie drogowym ulicy Klonowej. Drzewa te dosyć blisko
znajdują się jezdni. Obecnie wymagają przeprowadzenia zabiegów takich jak usunięcie
posuszu, usunięcie konarów, które zawadzają o autobusy, o wyższe pojazdy, a także
przeprowadzenia oprysków grzybobójczych. Grzyby są widoczne grzybnie na pniach,
w koronach, zabiegów oprysków także typowe prace pielęgnacyjne mające na celu jak
najdłuższe zachowanie tych drzew w dobrej kondycji zdrowotnej, a także ich wyglądzie.
Zgodnie z przepisami ustawy musimy szanownych Państwa prosić o zatwierdzenie
tej uchwały.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję. Nikt się nie zgłosił do dyskusji. Jest
jeszcze szansa Panie radny Danielu. Wszystko? OK.
To w takim razie głosujemy.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Radny Czyż Kazimierz, super.
Prosimy o wyniki.
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych. 20 głosów oddano za, nikt nie był przeciw i nikt
się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących
pomnikiem przyrody.
(Uchwała Nr LIX/802/18 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody stanowi załącznik Nr 63 do niniejszego
protokołu).
18) podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska (druk nr 59/12)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 64 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Jeszcze jeden projekt uchwały będzie
Pani Dyrektor nam tutaj przedstawiać. To jest projekt uchwały na druku 59/12 w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta
Słupska.
Projekt przekazałam Państwu 15 października. Uzyskał pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Komunalnej.
(Opinia Komisji stanowi załącznik Nr 65 do niniejszego protokołu).
Bardzo proszę Panią Dyrektor.”
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska:
„Szanowni Państwo.
Proponowany projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Słupska. Projekt tego regulaminu mieliście
Państwo okazję opiniować w czerwcu tego roku. Na skutek wprowadzonych zmian do ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taki projekt musiał
być zaopiniowany przez Radę Miejską. W konsekwencji został wysłany jako projekt
do zaopiniowania przez organ Wody Polskie. 10 września otrzymaliśmy postanowienie Wód
Polskich o zgodności tego projektu z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
(Postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10 września
2018 r. stanowi załącznik Nr 66 do niniejszego protokołu).

56
Stąd projekt uchwały dzisiaj na sesji przedstawiam państwu do zatwierdzenia. Regulamin jest
to taki szablon działań przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przy dostarczaniu
wody i odprowadzaniu ścieków. Zawiera wszystkie elementy, która nowa ustawa wprowadza
eliminując dodatkowe zapisy, które znajdowały się w poprzednim regulaminie. Były one zbyt
szczegółowe. Obecnie będzie to regulowała umowa między przedsiębiorstwem, a odbiorcą
usług.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy Komisja Gospodarki Komunalnej? Wszystko
jasne?
Bo Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała pozytywnie tylko myślałam, że może się
nasunęły jakieś tutaj uwagi.
Nie ma żadnych zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest
przeciwny? Kto wstrzymał się? Proszę o wynik.
W głosowaniu uczestniczył 20 radnych, 20 głosów było za, nikt nie był przeciw i nikt się
nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Miasta Słupska.
(Uchwała Nr LIX/803/18 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Miasta Słupska stanowi załącznik Nr 67 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna
Guzewska:”Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękujemy bardzo.”
Ad pkt 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Słupsku za okres od lipca do listopada 2018 roku.
(Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 68 do niniejszego
protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny punkt naszego porządku dzisiaj to - przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku
za okres od lipca do listopada 2018 roku, a właściwie do dzisiejszego dnia.
Zgodnie z § 12 pkt.1 Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 4
do Statutu Miasta Słupska Komisja dwa razy w roku przedstawia Radzie sprawozdanie
ze swej działalności.
I w dniu 17 października tego roku przekazałam Państwu sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od lipca.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania?
Pani Przewodnicząca Komisji?
Poddaję pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Pani Lida. Pan Szewczyk. Pani Lidia głosuje za?
Radna Lidia Matuszewska: „ za”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Za. Dziękuję. Poproszę o wynik.
20 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie przyjęła sprawozdania
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od lipca
do listopada 2018 roku.

57
Ad pkt 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej
w Słupsku i jej rozwiązanie.
(Sprawozdanie z działalności Komisji Statutowej stanowi załącznik Nr 69 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Punkt kolejny - przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku i jej rozwiązanie.
Zgodnie z § 12 Regulaminu pracy Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Komisje doraźne rozwiązuje się po wypełnieniu zadania i przyjęciu przez Radę końcowego
sprawozdania.
Komisja Statutowa wypełniła swoje zadanie i przedłożyła sprawozdanie z działalności
za okres od 2017 roku do września tego roku.
To sprawozdanie przekazałam Państwu 17 października.
Czy Pan Przewodniczący Komisji chce zabrać głos, to proszę nacisnąć przycisk.
Bardzo proszę Przewodniczący Komisji Statutowej Pan Jerzy Mazurek.”
Przewodniczący Komisji Statutowej Jerzy Mazurek: „Nie, oczywiście proszę Państwa
ja nie będę omawiał tego co żeśmy zrobili przez półtora roku. Ja przede wszystkich chciałbym
podziękować dwóm moim koleżankom, które są na sali Pani dr Lewickiej oraz Pani mgr Ani
Mrowińskiej – serdecznie dziękuję. Wybaczcie jeżeli byłem nieporadnym przewodniczącym
tejże Komisji.
Dziękuję uprzejmie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby
zabrać głos w sprawie tego sprawozdania?
No widzę tłum. W takim razie poddaję przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani Lidia Matuszewska jest obecna na sali, czy Pani
głosuje za.”
Radna Lidia Matuszewska: „za.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska:”To proszę odnotować to. Dobra, proszę
o wynik.
W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, 20 głosów było za, nikt nie był przeciw i nikt się
nie wstrzymał.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupska jednogłośnie przyjęła sprawozdania
z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku i tym samym Komisja
rozwiązała się.
Ad pkt 8. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2018 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Kolejny punkt - Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2018 roku.
Zgodnie z § 11 Regulaminu pracy Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Komisje przed zakończeniem roku kalendarzowego – zakończenie kadencji przedkładają sprawozdania ze swej działalności.
W dniu 17 października tego roku przekazałam Państwu sprawozdania z działalności Komisji
Finansów; Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych; Komisji Edukacji; Komisji Gospodarki
Komunalnej oraz Komisji Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego.
(Sprawozdania Komisji stanowią załączniki Nr 70, 71,72,73 i 74 do niniejszego protokołu).
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tych dokumentów?
Nie tak szybko i nie tylu. Bogusław Dobkowski bardzo proszę.”
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Radny Bogusław Dobkowski: „Pani Przewodnicząca, a przede wszystkim Pani Prezydent
chciałem tylko..., ja podziękowałem wszystkim za udział w Komisji, obszerne sprawozdanie
chyba złożyłem.
Tylko jest zaległy jeden wniosek kierowany do Pana Prezydenta i dlatego tutaj do protokołu
go przypominam. Dziękuję bardzo, ...że jest, nie zrealizowano wniosku.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska; „Panie Bogusławie, Panie Bogusławie
do mikrofonu, bo ja nie usłyszałam tego co Pan powiedział na końcu.”
Radny Bogusław Dobkowski: „Nie, nie, że... Pani Prezydent wie, odczyta sprawozdanie,
wie o jaki wniosek chodzi o Zaborowskiej, o retencje, o umożliwienie inwestowania tam
w mieszkania w tym rejonie.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska; „Dziękuję bardzo. W takim razie
stwierdzam, że ww. Komisje Rady Miejskiej wypełniły obowiązek wynikający z § 11
Regulaminu pracy Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Słupska i
przedłożyły Radzie Miejskiej sprawozdania ze swej działalności w roku 2018.
Pani Prezydent, czy Pani jeszcze chciałby powiedzieć słówko?”
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Pani
Przewodnicząca. Wysoka Rado.
Bardzo serdecznie dziękuję za to, że daliście nam szansę, żebyśmy mogli jeszcze procedować
ewentualnie przesunięcie środków na Władysława IV. Ale okazuje się, że to wymaga dużo
więcej czasu ponieważ ta zmiana, którą zasugerowaliśmy, żeby z „węzła transportowego”,
to jest oczywiście prostsza formuła przygotowanie uchwały, ale wymaga to także zmiany
wieloletniej prognozy finansowej i na to potrzeba dużo więcej czasu. Nie jesteśmy w stanie
prosić Państwa, żebyście zatrzymali się dzisiaj, więc będziemy wnioskowali o to Pani
Przewodnicząca, jeżeli taką wole wyrazicie, żeby wrócić do tego tematu rzeczywiście
w piątek na krótką sesje nadzwyczajną w temacie Władysława IV, a wtedy przygotujemy cały
pakiet tej zmiany. Potrzebujemy na to dwie godziny, nie ma sensu przedłużania sesji,
żebyście na to czekali, więc jeżeli jest to możliwe, to poprosimy o sesję w piątek o godz.9-tej,
żebyśmy mogli przesunąć środki i ruszyć z Władysława IV.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dziękuje bardzo.
Ja uważam, że nie ma takiego kłopotu. Zostanie złożony oficjalny pisemny wniosek i projekt
uchwały i Państwo już dzisiaj przygotowujecie się na sesję, która zwołam na piątek na 9-tą.
Warunek jest jednak taki, że po prostu będzie gotowy dokument, nad którym będziemy mogli
pracować. Jeśli jesteśmy w stanie po prostu ten dokument otrzymać szybko i szybko go
przeanalizować, ta sesja będzie naprawdę bardzo króciutka tak.„
Wypowiedzi radnych bez mikrofonu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Zależy dla kogo środek pracy.
Jeszcze Pan Skarbnik. A czy o ósmej rano, to rozwiązuje problem, jeżeli to będzie ósma rano.
Ósma rano, dobrze.”
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek: „Szanowni Państwo. Pani Przewodnicząca.
Jeśli mogę słówko. Sporządzenie samej zmiany w uchwale budżetowej nie będzie jakimś
większym problemem. Natomiast problemem pozostanie wieloletnia prognoza finansowa,
bo najpierw trzeba przeliczyć wieloletnią prognozę finansową, która jest w tej chwili, treść
uchwały, którą Państwo podjęli w dniu dzisiejszym i sporządzić drugą wieloletnią prognozę
finansową wynikającą ze zmian, jakie Prezydent Miasta zaproponuje w tej uchwale.
Więc, jeśli chodzi o zmiany wynikające z uchwały budżetowej, wydaje mi się, że uchwałę
budżetową dostaną Państwo dzisiaj, natomiast wieloletnią prognozę finansową, która jest
konsekwencją tamtych zmian, najwcześniej jutro, bo fizycznie nie jesteśmy w stanie tego
zrobić.”
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska: „Dobrze, tylko formalny wniosek Pani
Prezydent zaraz złoży i już.
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W takim razie zmieniamy godzinę i godzina 8-ma. Piątek godz.8-ma.
Stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała porządek obrad na dzisiejszej sesji.
Zamykam 59. sesję Rady Miejskiej w Słupsku i już dzisiaj zapraszam w piątek na godz.8-mą
na 60. sesję.
Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.”
Na tym protokół zakończono.
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