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Protokół Nr 18/20
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się
w dniu 18 maja 2020 r.
(sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku)
1. Sprawy regulaminowe, rozpoczęcie obrad godz. 9.00
- stwierdzenie quorum
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.
Obecni:
1. Tadeusz Bobrowski
2. Kazimierz Czyż
3. Jan Lange
4. Małgorzata Lenart
5. Anna Mrowińska
6. Renata Stec
7. Adam Treder
8. Artur Wiszniewski
9. Aldona Żurawska
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
– przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że radni otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu
Komisji wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zapytał, czy są wnioski do porządku obrad.
(Zawiadomienie stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu.)
Radny Łukasz Jaworski zapytał, dlaczego Komisja nie realizuje tematów zaplanowanych
na posiedzenie w miesiącu marcu tj. analiza realizacji umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji
Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie komunikacji zbiorowej w Słupsku i w pozostałych gminach
oraz informacja na temat wielkości zatrudnienia i uposażenia kierowców oraz pracowników
administracji w MZK Spółce z o.o. w Słupsku
Przewodniczący Komisji Jan Lange przypomniał, że w związku z wprowadzonym stanem
epidemicznym posiedzenie w miesiącu marcu faktycznie nie odbyło się, co nie oznacza, że tematy
nie zostaną zrealizowane. Dodał, że pomimo wprowadzania złagodzeń w obostrzeniach sytuacja
w kraju jeszcze nie pozwala na zwoływanie posiedzeń, w którym uczestniczyłaby duża grupa osób.
Podkreślił, że ww. tematy będą przedmiotem obrad Komisji w terminie późniejszym,
o czym wszyscy radni oraz zainteresowani zostaną powiadomieni.
Radny Łukasz Jaworski podziękował za informację.
Radna Anna Mrowińska zapytała, czy do Przewodniczącego zgłosiła się mieszkanka Słupska
z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty uzyskanej przy wykupie mieszkania.
Dodała, że jeżeli sprawa jest znana, to powinna być rozpoznana przez Komisję.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że tę sprawę będzie rozpoznawała Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji. Dodał, że nie jest to pierwszy wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty uzyskanej przy wykupie mieszkania.
Radna Anna Mrowińska podziękowała za informację.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić wnioski do porządku
obrad.
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Wobec braku wniosków poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Tadeusz Bobrowski, Kazimierz Czyż, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Mrowińska, Renata
Stec, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
jednogłośnie przyjęła do realizacji niżej wymieniony porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie zasad funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych (wpływy
z deklaracji, wydolność systemu do aktualnej ceny, wywiązywanie się mieszkańców ze złożonej
deklaracji w zakresie segregacji i omówienie sankcji z nieprzestrzegania segregacji).
3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
4. Sprawy bieżące.
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zapytał, czy są uwagi do przedłożonego radnym protokołu
Nr 17/20 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2020 r.
Nikt nie zgłosił uwag.
W związku z powyższym prowadzący obrady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Tadeusz Bobrowski, Kazimierz Czyż, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Mrowińska, Renata
Stec, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
Przewodniczący Komisji Jan Lange stwierdził, że Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej
w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół Nr 17/20 z posiedzenia, które
odbyło się w dniu 20 kwietnia 2020 r.
Ad.pkt. 2. Omówienie zasad funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
(wpływy z deklaracji, wydolność systemu do aktualnej ceny, wywiązywanie się
mieszkańców ze złożonej deklaracji w zakresie segregacji i omówienie sankcji
z nieprzestrzegania segregacji).
(Informacja dotycząca zasad funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście
Słupsku - stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska omówiła
krótko informację dotyczącą zasad funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych
w mieście Słupsku. A następnie przedstawiła prezentację.
(Prezentacja – Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Słupsku stanowi załącznik 4 do niniejszego protokołu).
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W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Jan Lange, radna Anna Mrowińska, radna
Renata Stec, radna Aldona Żurawska, radny Łukasz Jaworski, Radna Małgorzata Lenart.
Wyjaśnień udzielali: Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca
Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Katarzyna Guzewska.
Radni podziękowali Dyrektorce Wydziału za bardzo szczegółowo przygotowany materiał.
Komisja Gospodarki Komunalnej po zapoznaniu się z informacją dotyczącą zasad
funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych (wpływy z deklaracji, wydolność
systemu do aktualnej ceny, wywiązywanie się mieszkańców ze złożonej deklaracji w zakresie
segregacji i omówienie sankcji z nieprzestrzegania segregacji) w drodze dyskusji przez
aklamację przyjęła ww. informację do wiadomości.
Ad.pkt.4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
(Projekty uchwał omawiane na dzisiejszym posiedzeniu Komisji stanowią załączniki do protokołu
z sesji, która odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r.)
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego
za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk
Nr 18/1)
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww.
projektem uchwały w wyniku głosowania jednogłośnie zaopiniowała go pozytywnie.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Tadeusz Bobrowski, Kazimierz Czyż, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Mrowińska, Renata
Stec, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent
Miasta Słupska (druk Nr 18/2)
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Radna Renata Stec zapytała, przez jaki czas miałyby obowiązywać stawki proponowane
w projekcie uchwały.
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka odpowiedziała, że na cały sezon letni
tj. do końca września.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zapytał, czy w związku z tym nie należałoby takiego zapisu
wprowadzić do uchwały. Zwrócił uwagę, że z zapisów projektu uchwały wynika, iż okres
obowiązywania stawek może być dłuższy, bo aż do grudnia.
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Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka stwierdziła, że kierownictwo jeszcze
raz przyjrzy się zapisom w uchwale i podejmie decyzję, czy zmienia je, czy nie.
W dalszej dyskusji udział wzięli: radna Renata Stec, radny Tadeusz Bobrowski, radna Małgorzata
Lenart, Przewodniczący Komisji Jan Lange, radna Adam Treder.
Wyjaśnień udzieliła: Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca
Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński.
Radny Adam Treder zgłosił wniosek do Prezydent, aby jednak pozostawić w uchwale wskazanie,
iż okres obowiązywania tych opłat będzie do 31 grudnia 2020 r.
Radny Tadeusz Bobrowski poprosił, aby przygotować dla radnych informację o podnajmowanych
lokalach w mieście.
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka powiedział, że wszystkie zgłoszone
na dzisiejszym posiedzeniu uwagi i wnioski zostaną jeszcze rozważone.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się
z ww. projektem uchwały w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie zaopiniowała
go pozytywnie.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Tadeusz Bobrowski, Kazimierz Czyż, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Mrowińska, Renata
Stec, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska
na 2020 rok (druk Nr 18/5)
Skarbnik
Miasta Słupska
wraz z uzasadnieniem.

Anna

Gajda-Szewczuk

przedstawiła

projekt

uchwały

Radny Tadeusz Bobrowski zgłosił wniosek o zobowiązanie Prezydenta Miasta Słupska
do wyegzekwowania kwoty 50 tys. zł. jako odszkodowania od autora projektu ulicy Legionów.
Ponadto stwierdził, że koszt naprawy uszkodzonych kabli przy przebudowie ulicy Chełmońskiego
powinien pokryć wykonujący roboty budowlane, a nie Miasto.
Wyjaśnień udzielił: Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Golińsk.
Radna Renata Stec zwróciła uwagę, iż w umowie o projektowaniu ulicy Legionów Polskich
powinien być zawarty jakiś zapis dotyczący odszkodowań.
Radna Anna Mrowińska poprosiła o udostępnienie kserokopii umowy radnym.
W dalszej dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Lenart, radny Adam Treder, radna Aldona
Żurawska, Przewodniczący Komisji Jan Lange, radna Anna Mrowińska.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poddał pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza
Bobrowskiego o zobowiązanie Prezydenta Miasta Słupska do wyegzekwowania kwoty 50 tys. zł.
jako odszkodowania od autora projektu ulicy Legionów.

5
Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (3)
Tadeusz Bobrowski, Anna Mrowińska, Adam Treder
PRZECIW (3)
Jan Lange, Małgorzata Lenart, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Kazimierz Czyż, Renata Stec
BRAK GŁOSU (1)
Artur Wiszniewski
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
(przy 3 głosach za, 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się) – głosowanie nie
rozstrzygnięte – wniosek nie uzyskał większości.
Przewodniczący Komisji Jan Lange z uwagi na nieuwzględnienie wniosku radnego Tadeusza
Bobrowskiego zgłosił wniosek, aby Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem
o przygotowanie informacji na temat możliwości wyegzekwowania kwoty za szkodę, która
powstała w wyniku projektowania ulicy Legionów..
Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (6)
Kazimierz Czyż, Jan Lange, Anna Mrowińska, Renata Stec, Adam Treder, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Tadeusz Bobrowski, Małgorzata Lenart
BRAK GŁOSU (1)
Artur Wiszniewski
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
większością głosów postanowiła wystąpić do Prezydenta Miasta Słupska z wnioskiem o
przygotowanie informacji na temat możliwości wyegzekwowania kwoty za szkodę, która
powstała w wyniku projektowania ulicy Legionów.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww.
projektem uchwały w drodze dyskusji, w wyniku głosowania nie wydała opinii – głosowanie
nierozstrzygnięte – (2 głosy za, 2 głosy przeciw i 4 wstrzymujące).
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (2)
Kazimierz Czyż, Małgorzata Lenart
PRZECIW (2)
Tadeusz Bobrowski, Renata Stec
WSTRZYMUJĘ (4)
Jan Lange, Anna Mrowińska, Adam Treder, Aldona Żurawska
NIEOBECNI (1)
Artur Wiszniewski
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- opinia Komisji dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z pomocy udzielonej
na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych
oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 roku.
Skarbnik Miasta Słupska Anna Gajda Szewczuk przedstawiła sprawozdanie Prezydenta Miasta
Słupska z pomocy udzielonej na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek
podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
2019 roku.
Radna Anna Mrowińska poprosiła, aby w sprawozdaniu dopisać z jakiego powodu nastąpiło
umorzenie, odroczenie, czy zwolnienie, bo takiej informacji ewidentnie brakuje.
Skarbnik Miasta Słupska Anna Gajda Szewczuk wyjaśniła, że przedstawione sprawozdanie jest
sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w uchwale Nr V/33/2011.
Przewodniczący Komisji Jan Lange stwierdził, że Prezydent Miasta wywiązała się ze swojego
obowiązku przedkładając Radzie ww. sprawozdanie.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Słupska z pomocy udzielonej na podstawie Uchwały Nr
V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych
należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do
tego uprawnionych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku przez aklamację przyjęła
je do wiadomości.
Ad.pkt.5 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zapytał, czy ktoś z członków Komisji ma jakieś wnioski,
zapytania.
Nikt z radnych nie zgłosił wniosków ani zapytań.
Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad
i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 11.33.
Protokół sporządziła
Bożena Dacko
Przewodniczący Komisji
Jan Lange

