Protokół Nr LX/18
z sesji Rady Miejskiej w Słupsku,
która odbyła się 26 października 2018 roku

Początek sesji: godz. 8.00.
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Otwieram 60. w obecnej kadencji sesję Rady.
Witam tych, którzy są obecni na sali.
Proszę radnych o potwierdzenie „kworum” naciskając odpowiedni przycisk. (wypowiedź
radnego Andrzeja Obecnego poza zgłoszeniem, bez mikrofonu) Ale jest pan odznaczony jako
obecny. Jest pan Obecny obecny. Jeszcze proszę popatrzeć na tablicę. Kto z państwa tego nie
zrobił, to jest teraz ostatnia szansa.
Stwierdzam, że w sesji uczestniczy taka liczba radnych, która umożliwia podejmowanie
prawomocnych decyzji.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, lista obecności pracowników UM w Słupsku
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.)
Informuję, że funkcję sekretarza podczas obrad dzisiejszych będzie pełnić radna Jadwiga
Stec.
Zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał radni otrzymali
w dniu wczorajszym. Przypomnę, że termin dzisiejszej sesji zaakceptowaliście Państwo
podczas sesji, która się odbyła.
(Wniosek Prezydenta Miasta z 24 października 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu. Zawiadomienie radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Odpowiedź dla Prezydenta Miasta z 25 października 2018 r. stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.)
Witam przybyłych gości.
Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby złożyć wniosek o zmianę porządku obrad?
Nie widzę.
W związku z tym, stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku obradować będzie zgodnie
z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu.
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 60/1);
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
(druk nr 60/2).
I przechodzimy do punktu drugiego naszego dzisiejszego porządku”.
Ad pkt 2. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk
nr 60/1),
(Projekt uchwały na druku nr 60/1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie
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Miasta na 2018 rok druk. Jest to druk nr 60/1. Bardzo proszę panie Skarbniku.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Pani
Prezydent.
Czego dotyczy ta uchwała?
Ona składa się tak naprawdę z czterech punktów.
Po pierwsze w dziale 700 proponujemy korektę dochodów i korektę wydatków w związku
z realizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Również w dziale 853 proponujemy zwiększenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę
związaną z realizacją projektu „Kierunek aktywność II”. Miasto ten projekt winno rozpocząć
realizować na początku listopada.
Również, Szanowni Państwo, proponujemy zmianę planu wydatków w związku z realizacją
zadania „Przebudowa ul.Władysława IV” i kwotę 200.000 zł. Proponujemy, aby kwotę
200.000 zł wziąć z zadania inwestycyjnego „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Słupska wraz z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.
I Szanowni Państwo, również chcielibyśmy zmienić w rozdziale 919, czyli w tych tzw.
opłatach śmieciowych kwotę 70.000 zł na zakup i montaż tablicy informacyjnej prezentującej
wyniku pomiaru zanieczyszczenia powietrza Miasta Słupska wraz z czujnikami oraz zakup
urządzeń GPS.
Mam Szanowni Państwo, jeszcze jedną do państwa prośbę. Ponieważ...i chciałbym złożyć
w formie ustnej autopoprawki dotyczącą zmiany tylko i wyłącznie paragrafu związanego
z projektem „Łamiemy bariery łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia,
Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska.” Proponujemy, aby w rozdziale 795 z paragrafu
6057 zmniejszyć kwotę … zmniejszyć plan wydatków o kwotę 13.750 zł, w rozdziale 6059
o kwotę 11.250 zł i zwiększyć plan wydatków w paragrafie dotacyjnym 6197 o kwotę 13.750
zł i 6199 o kwotę 11.250 zł. To jest zmiana, która zamyka się na „0” 25.000 zł. To jest
zmiana, która dotyczy zmiany treści zadania z klasyfikacji typowo inwestycyjnej, wydatków
inwestycyjnych na dotację związaną z wydatkami inwestycyjnymi. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu?
Bardzo proszę radny Mazurek Wiceprzewodniczący. Gdyby było jeszcze zgłoszenie to
mogłabym ...Bardzo ...o jaka kolejka, nie zauważyłam. Bardzo proszę najpierw Jerzy
Mazurek, a później już...”
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Mazurek: „Dziękuje uprzejmie pani Przewodnicząca.
Panie Skarbniku.
Moja pamięć jest zawodna. Próbowałem szybko znaleźć. Wczoraj wydawało mi się, że na
Władysław IV była kwota 180.000 zł. Gdyby pan wytłumaczył co się w ciągu 24 godzin
stało, że wzrosło o 20.000 zł?”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Zaraz pan Skarbnik udzieli
odpowiedzi, ale jeszcze mam zgłoszenia inne, a wcześniej tego nie zauważyłam. Pani
Prezydent bardzo proszę.”
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Szanowni Państwo.
Bardzo serdecznie przede wszystkim dziękuję za to, że przyjęliście naszą prośbę o tę
nadzwyczajną sesję. Pragnę przy okazji wyjaśnić, za chwilę wyjaśnimy te 20.000 zł,
bo myślę, że jest to po prostu z pewnej chęci zaokrąglenia tego przesunięcia wynika.
Natomiast, pragnę przypomnieć tylko, że Władysława IV, bo było takie pytanie na ostatniej
sesji, będziemy w następujący sposób remontowali. Po pierwsze, wyjazd z ulicy Banacha,
z placu Banacha przy budowanej stacji Oktanu nie będzie zaburzało remontu Władysława IV,
ponieważ wyjazd jest zaplanowany między tymi domkami domkami, które jeszcze są,
a Centrum Handlowym „Pod Wieżą”. Czyli wjazd będzie przed szkołą, a wyjazd będzie
powyżej poczty, między pocztą, a Centrum Handlowym „Pod Wieżą”. Będziemy ten remont
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prowadzili od strony Sobieskiego najprawdopodobniej etapami. Czyli I etap, to będzie do
Królowej Jadwigi tak, żeby był zjazd od Wazów do wysokości Królowej Jadwigi. I potem
będziemy etapowali. A najprawdopodobniej na jakimś etapie zrobimy jednokierunkowy
objazd, bo nie zawsze będzie można znaleźć sięgacz. Ta inwestycja jest tak zaplanowana,
że po pierwsze będziemy ją realizowali oczywiście w przyszłym roku, żeby i jezdnie
i chodniki i parkingi zrobić, zaczynamy od Sobieskiego, bez kolizji z wyjazdem z budowanej
stacji paliw.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Teraz jeszcze Tadeusz Bobrowski bardzo proszę.”
Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Bobrowski: „Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado.
Ja chciałem się odnieść do takiej pozycji 100.000 zł na realizację przez stowarzyszenie
pozarządowe „Horyzont” kwalifikacji nauki zawodu, przyuczenia zawodu, zdobywania
nowego zawodu w związku z pozyskanymi środkami unijnymi.
Proszę Państwa.
W Słupsku jest w tej chwili tzw. bezrobocie naturalne. Praktycznie bezrobocia nie ma. Wielu
kursantów podobnych pobiera wynagrodzenie...szkolący pobierają wynagrodzenie i ci ludzie
nawet nie pracując, nie świadcząc pracy pobierają również wynagrodzenie. Jeżeli to ma
służyć jako pomoc socjalna dla pewnej grupy ludzi, to to tak nazwijmy. Ja bym prosił panią
Prezydent, żeby skontrolować jak te zadania zlecone przez organizacje pozarządowe są
realizowane, jak te wydatki są konsumowane, kto otrzymuje imiennie te wynagrodzenia, jacy
bezrobotni, czy pseudo bezrobotni są w to włączeni. Uważam, że to jest marnowanie
pieniądza publicznego. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pani Prezydent.”
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka: „Szanowni Państwo, Pani
Przewodniczący Tadeuszu.
To są pieniądze, które w 100% otrzymujemy z zewnątrz na projekt, który jest już realizowany
od kilku lat. Projekt pt. „Aktywność”. Chodzi nie tyle o ludzi bezrobotni, którzy na rynku
pracy być może mogliby się znaleźć pracę, ale ludzie, którzy trwale byli wykluczeni z pracy.
Tacy, którzy czasami 30 lat nie pracowali. Jest to działalność związana z funkcjonowaniem
podmiotu, który myśmy sami powołali do życia Centrum Integracji Społecznej. Rzeczywiście
ludzie, bardzo niewielka grupa, którzy otrzymują zlecenia, CIS otrzymuje zlecenia, na takie
bardzo proste prace porządkowe. To oczywiście jest bardzo daleki proces i czasami przywróci
się do rynku pracy 5, czasami 10 ludzi, którzy potem rzeczywiście mogą stanąć do
konkurencyjnej pracy, ale na początku jest to taki projekt społeczny, który realizujemy jako
zadanie w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. W wielu samorządach to jest i jednym
z elementów tej aktywności jest powstanie mi. Spółdzielni socjalnej, która naprawdę ma
bardzo, bardzo wiele ofert pracy, czasami takiej pracy, której nikt inny nie chce podjąć.
Więcej, jest to praca dużo mniej opłacana, bo koszty są niższe. Natomiast, ostatnie zdanie,
oczywiście, że bardzo systematycznie jest prowadzona kontrola, ponieważ spożytkowanie
środków szczególnie z Unii, czy z Urzędu Marszałkowskiego to jest bardzo, bardzo
precyzyjne działanie kontrolne.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo. Czy pan Tadeusz ...a widzę,
pan Tadeusz Bobrowski ad vocem.”
Wiceprzewodniczący Tadeusz Bobrowski: „Pani Prezydent.
Nie do końca mnie pani zrozumiała. Ja w takim razie rozszerzę temat. Powiatowy Urząd
Pracy jest również współfinansowany z środków publicznych naszego miasta. Tam się
również odbywają pseudoszkolenia dla pseudobezrobotnych i pieniądze są konsumowane.
O taką działalność prosiłbym o sprawdzenie tego. To co jest Spółdzielnia Socjalna, to co jest
przystosowanie ludzi bezrobotnych do życia, to jest oddzielny temat. Ja mówię
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o bezrobotnych zarejestrowanych, pseudobezrobotnych, którzy konsumują pieniądze,
a najbardziej zainteresowane są stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które szkolą tych
ludzi. Po prostu to są pieniądze dla wykładowców. Dziękuję.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Ad vocem jeszcze się zgłosił radny Jursza. Bardzo proszę.”
Radny Daniel Jursza: „Dziękuję za głos. Ja chciałem tylko dodać, bo akurat znam pracę
takich stowarzyszeń, które rzeczywiście pracują trwale z bezrobotnymi ludźmi. To nie są
ludzie, którzy się zgłoszą do Urzędu Pracy, i którzy skorzystają z tych szkoleń, które daje
Urząd Pracy. Niestety czasem jest tak, że do tych ludzi trzeba samemu dotrzeć, wyciągnąć
ich, zaprosić ich do tego, żeby rzeczywiście aktywizowali się na rynku pracy i to jest szalenie
trudny proces. Bardzo podziwiam tych ludzi, którzy pracują w tych stowarzyszeniach i to
robią. Myślę, że 100.000 zł, które mamy i które możemy wydać na ten cel, to nie jest wielki
pieniądz, żeby rzeczywiście pozyskać, do rynku pracy przywrócić parę osób, które są
naprawdę...siedzą w domu i nie chcą się z niego ruszyć.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Artur Michałuszek teraz ma głos.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.
Kwota 200.000 zł jest i w tej uchwale i była w uchwale środowej, którą państwo
zakwestionowali. Tak bym powiedział.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania.
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się?
Radny Andrzej Obecny jest „za”. Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni na sali oddali głos. Proszę
o wynik.
15 „za”, nikt nie był „przeciw” i 2 wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę
w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok.
(Uchwała nr LX/804/18 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.)
I teraz przechodzimy do projektu drugiego.”
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska
na lata 2018-2033 (druk nr 60/2),
(Projekt uchwały na druku nr 60/2 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.)
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „To jest projekt uchwały w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033. Jest to druk nr 60/2.
Bardzo proszę panie Skarbniku.”
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek: „Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Pani
Prezydent.
Konsekwencją zmiany wyniku uchwały związanej...w wyniku budżetu związanej z podjęciem
przez państwa przed chwilą uchwały jest konieczność zmiany wieloletniej prognozy
finansowej. Ja oczywiście zwracam uwagę, iż w wierszach tzw. objaśniających będzie różnica
w części dotyczącej dotacji wydatków majątkowych związanych ze złożoną przeze mnie
ustną autopoprawką.”
Przewodnicząca Rady Beata Chrzanowska: „Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos?
Ja nie widzę żadnych zgłoszeń. Żadnych zgłoszeń nie widzę. To w takim razie przejdziemy do
głosowania.
Kto z państwa jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
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Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się?
Wszyscy obecni na sali oddali swój głos.
Proszę o wynik.
14 głosów„za”, nikt nie był „przeciw” i 3 głosy wstrzymujące.
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033.
(Uchwała nr LX/805/18 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.)
Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku zrealizowała porządek obrad. Bardzo dziękuję
i zamykam 60. sesję Rady Miejskiej w Słupsku.
Ja proszę państwa tylko chciałabym przypomnieć, że w takim trybie sesji nadzwyczajnych
jeszcze możemy pracować do 16 listopada, więc gdybyście państwo byli powiadomieni
o takiej sesji, to proszę się nie dziwić.
Dziękuję bardzo.”
Koniec sesji: godz. 8.14.
Protokół sporządziła:
Ilona Czechowicz
inspektor WORM

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku

Sekretarz obrad:
Beata Chrzanowska
Jadwiga Stec
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