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Protokół Nr 20/20
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się
w dniu 14 lipca 2020 r.
(sala konferencyjna Spółki z o.o. „Wodociągi” Słupsk przy ul. Orzeszkowej 1)
1. Sprawy regulaminowe, rozpoczęcie obrad godz. 10.00
- stwierdzenie quorum
W posiedzeniu wzięło udział 8 członków.
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.)
Nikt nie zgłosił wniosków, w związku z tym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (7)
Kazimierz Czyż, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Mrowińska, Renata Stec, Adam Treder,
Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (2)
Tadeusz Bobrowski, Artur Wiszniewski
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
jednogłośnie przyjęła do realizacji niżej wymieniony porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Omówienie metod naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście
i rekomendowanie Prezydentowi Miasta Słupska jednej z nich.
3. Informacja nt. zamiaru dokonania zmiany w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego.
4. Sprawy bieżące.
Ad.pkt 2. Omówienie metod naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w mieście i rekomendowanie Prezydentowi Miasta Słupska jednej z nich.
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Reprezentant Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy z Poznania
Mateusz Jerzmanowski przedstawił analizę metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
(Prezentacja analizy metod stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).
Prezes Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Andrzej Wójtowicz przedstawił informację na temat
danych dotyczących ilości zużytej wody przez mieszkańców miasta, w tym wody pobieranej przez
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zarówno na cele bytowe jak i gospodarcze.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku Tomasz Pląska przedstawił stanowisko
Spółdzielni w kwestii metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i zarekomendował metodę rozliczania od gospodarstwa domowego.
Przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” Kazimierz Klawikowski przedstawił
stanowisko Spółdzielni w kwestii metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i zarekomendował metodę rozliczania od gospodarstwa domowego lub metodę
od powierzchni lokalu mieszkalnego.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” Elżbieta Stankiewicz-Dunin przedstawiła stanowisko
Spółdzielni w kwestii metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i zarekomendował metodę rozliczania od gospodarstwa domowego.
Radny Bogusław Dobkowski opowiedział się za pozostawieniem metody, według której
mieszkańcy są rozliczani dzisiaj, czyli od osoby.
Radny Adam Treder uważał, że najbardziej sprawiedliwą jest metoda od gospodarstwa domowego,
ale również metoda rozliczania od osoby jest metodą dobrą.
Radna Małgorzata Lenart przypomniała, że metody od gospodarstwa domowego i od powierzchni
mieszkania były nieakceptowalne wśród mieszkańców. Metoda od zużycia wody jest korzystniejszą
do rozliczania.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski zauważył, że sposób rozliczania od wody
nie jest zrozumiały dla mieszkańców. Opowiedział się za pozostawieniem dotychczasowej metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz tą samą stawką.
Radna Anna Mrowińska powiedziała, że metoda ustalania opłaty za śmieci w oparciu o rozliczanie
wody jest metodą niedobrą, gdyż mieszkaniec będzie rozliczany na podstawie danych
historycznych. Jej zdaniem dobrą metodą jest metoda od gospodarstwa domowego.
Radna Renata Stec stwierdziła, że metoda rozliczania w oparciu o zużycie wody jest metoda złą.
Nadmieniła, że już samym problemem jest rozliczanie mieszkańców ze zużytej wody. Dodała,
że ma tu na myśli na przykład rozliczanie ubytków. Podkreśliła, że mieszkańcy przekazywali jej,
iż dla nich najbardziej sprawiedliwą metodą jest ta od osoby i ona będzie głosowała za tą metodą.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska podkreśliła, że metoda od powierzchni
mieszkania jest nieakceptowalna przez mieszkańców, bo uważają, że to ludzie śmiecą, a nie metry
mieszkania. Następnie stwierdziła, że metoda rozliczania za wodę jest niedopuszczalna, gdyż ma
się odbywać na podstawie danych zeszłorocznych. W związku z tym jej zdaniem należy pozostawić
obowiązującą metodę tj. od osoby i za tą metodą będzie głosowała.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Gajewski podkreślił, że dla niego bardzo ważną
rzeczą jest akceptowalność metody przez mieszkańców.
Dodał, że obecny system się spina i miasto ma nawet lekką nadwyżkę. Teraz chodzi tylko o sposób
uszczelnienia obecnej metody rozliczania mieszkańców.
Radny Kazimierz Czyż podkreślił, że jest przeciwny metodzie ustalania opłaty od wody.
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Wyjaśnień na wątpliwości i zapytania radnych udzielali: reprezentant Kancelarii Radców Prawnych
Zygmunt Jerzmanowski i wspólnicy z Poznania Mateusz Jerzmanowski, Dyrektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska, Prezes Spółki z o.o.
„Wodociągi Słupsk” Andrzej Wójtowicz.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski w związku z informacją Dyrektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o możliwości nie spięcia się systemu
rozliczania opłat poprosił o przygotowanie dla radnych aktualnej, bieżącej informacji na temat
obecnie funkcjonującego systemu i jego kosztów.
Przewodniczący Komisji Jan Lange powiedział, że był przekonany, iż uszczelnienie systemu
spowoduje jeszcze obniżenie stawki, tymczasem wynika, że nie będzie to możliwe. W związku
z tym opowiedział się za pozostawieniem metody od osoby i przyjęciem proponowanej przez
Prezydenta stawki 18,50, a w przypadku kompostowania 16,50.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska
podkreśliła, że na dzień dzisiejszy nikt nie da gwarancji, że w następnym roku stawka pozostanie
na poziomie 18,50, gdyż faktury ciągle spływają i są coraz większe, dlatego stawka ta może trochę
ulec zmianie.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek
o zarekomendowanie Prezydentowi Miasta Słupska dotychczas obowiązującej metody naliczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w mieście tj. od ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość. Dodał, że jednocześnie Komisja zaakceptuje w przypadku takiej konieczności
ewentualną propozycję wprowadzenia uzasadnionej podwyżki obowiązującej stawki.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku:
- po zapoznaniu się z prezentacją analizy metod ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
przedstawioną przez reprezentanta Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski
i wspólnicy z Poznania,
- po wysłuchaniu informacji Prezesa Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” na temat danych
dotyczących ilości zużytej wody przez mieszkańców miasta, w tym wody pobieranej
przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zarówno na cele bytowe jak i gospodarcze,
- po zapoznaniu się ze stanowiskami przedstawicieli zarządców nieruchomości w mieście:
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów zarekomendowała Prezydentowi
Miasta Słupska dotychczas obowiązującą metodę naliczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w mieście tj. od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Jednocześnie Komisja zaakceptowała ewentualną propozycję wprowadzenia
uzasadnionej podwyżki obowiązującej stawki.
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (7)
Tadeusz Bobrowski, Kazimierz Czyż, Jan Lange, Anna Mrowińska, Renata Stec, Adam
Treder, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Małgorzata Lenart
NIEOBECNI (1)
Artur Wiszniewski
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Ad.pkt 3 Informacja nt. zamiaru dokonania zmiany w zakresie organizacji publicznego
transportu zbiorowego.
Przewodniczący Komisji Jan Lange w związku z zamiarem dokonania zmiany w zakresie
organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz docierającymi do radnych niepokojącymi
sygnałami w tej sprawie poprosił o przedstawienie informacji w tym zakresie. Dodał, że obszerną
korespondencję dotyczącą tego tematu radni otrzymali wcześniej do zapoznania się.
(- apel Przewodniczącej Rady Miejskiej do Prezydent Miasta o niepodejmowanie decyzji w zakresie
zmiany organizacji publicznego transportu zbiorowego i przygotowanie materiałów do analizy dla
radnych – pismo z dnia 3.07.20 r. stanowi załącznik Nr 3
-odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Marka Golińskiego na apel Przewodniczącej Rady
Miejskiej – pismo z dnia 13 lipca 2020 roku znak:GKiOŚ-RPT-I.0003.22.2020 – stanowi załącznik
Nr 4,
- wniosek Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP do Najwyższej Izby
Kontroli o przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarności i prawidłowości działań
podejmowanych przez władze Miasta Słupska w zakresie prywatyzacji zadań przewozowych – mail
z 2 lipca 2020 roku stanowi załącznik Nr 5,
- informacja Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Marka Golińskiego o zajęciu przez niego
stanowiska w sprawie poruszonej przez Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w
RP po uzyskaniu opinii Najwyższej Izby Kontroli – pismo z dnia 13 lipca 2020 r. znak GKiOŚRPT.I.7243.16.2020 stanowi załącznik nr 6,
- pismo organizacji związkowych działających w MZK Słupsk w sprawie prywatyzacji linii
komunikacji miejskiej – pismo z dnia 6 lipca 2020 r. stanowi załącznik Nr 7,
- odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Marka Golińskiego na pismo organizacji
związkowych działających w MZK – pismo z dnia 13 lipca 2020 r. znak: GKiOS-RPTI.7243.13.2020 stanowi załącznik nr 8,
- prośba organizacji związkowych działających w MZK do Posła Na Sejm RP Piotra Mullera o
interwencję w sprawie prawidłowości i gospodarności działań podejmowanych przez władze
Miasta Słupska w zakresie prywatyzacji linii autobusowych- pismo z dnia 6 lipca 2020 r. stanowi
załącznik Nr 9,
- pismo Pana Zbigniewa Adkonisa do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie w
sprawie pilnego przeprowadzenia kontroli doraźnej o udzielenie zamówienia firmie NORD
EXPRESS przez Miasto Słupsk o świadczenie usług w ramach publicznego transportu zbiorowego pismo z 3 lipca 2020 r. - stanowi załącznik Nr 10,
- pismo Pana Zbigniewa Adkonisa do Prezydent Miasta Słuska o wszczęcie działań związanych z
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych przez podległych Prezydentowi urzędników:
Komendanta Straży Miejskiej i Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej – pismo z dnia 6 lipca
20290 r. stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński poinformował, że temat praktycznie został
zamknięty ponieważ Prezydent Miasta wycofała się z projektu wydzierżawienia linii autobusowej
nr 28 prywatnej firmie. Nie mniej jednak poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej
organizacji przetargu przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki przedstawił informację dotyczącą
organizacji przetargu na linię autobusową nr 28.
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Tomasz Adamkiewicz pracownik Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zapoznał radnych
z informacją na temat działań podejmowanych w zakresie zmiany tras linii autobusowych
i wprowadzania nowych linii oraz nowego rozkładu jazdy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski powiedział, że o projekcie utworzenia
nowej linii autobusowej nr 28 dowiedział się z prasy. Prezydent nie przyszła z tym do Rady
i tematu nie przedyskutowała, co powinna była uczynić w pierwszej kolejności. Dodał, że dobrze
się stało, iż Prezydent jednak wycofała się z tego projektu.
Ponadto uważał, że w dzisiejszym posiedzeniu powinna wziąć udział Prezes Spółki z o.o. MZK,
która na bieżąco udzielałaby odpowiedzi na pytania.
Następnie stwierdził, że Prezydent Miasta powinna złożyć sprawozdanie z działalności Miejskiego
Zakładu Komunikacji spółki z o.o. w Słupsku oraz z realizacji umowy podpisanej z Miastem
na wykonywanie przewozów autobusowych w mieście.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Gajewski uważał, że zdecydowanie należałoby
zwiększyć nadzór nad Spółką.
Przewodniczący Komisji Jan Lange powiedział, że jest za dopuszczaniem innych przewoźników
do obsługi linii autobusowych, ale powinno się to odbyć zgodnie z procedurami i przepisami
obowiązującymi w tym zakresie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski poprosił o przygotowanie na piśmie
definicji „nowa linia autobusowa”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska zaproponowała zakończenie dyskusji
i zorganizowanie spotkania na poruszone dzisiaj tematy z udziałem wszystkich zainteresowanych
stron.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się
z korespondencją przesłaną do Rady Miejskiej w zakresie organizacji transportu zbiorowego
oraz informacją dotyczącą zamiaru dokonania zmiany w tym zakresie w drodze dyskusji
przez aklamację przyjęła do wiadomości treść złożonej korespondencji wraz z informacją
Prezydent Miasta przedstawioną na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że w miesiącu wrześniu bądź październiku
zorganizuje w ramach posiedzenia Komisji spotkanie dotyczące poruszonych dzisiaj tematów
z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.
Ad.pkt 4 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że radni otrzymali do zapoznania się
sprawozdanie z działalności nadzoru wodnego za 2019 rok, które będzie przedmiotem obrad Rady
Miejskiej podczas sesji w dniu 29 lipca br. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś
zapytania do wymienionego sprawozdania.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnych pytań.
Przewodniczący Komisji Jan Lange stwierdził, że Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej
w Słupsku przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności nadzoru wodnego za 2019 rok.
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z członków Komisji ma jeszcze jakieś
wnioski bądź zapytania.
Nikt z radnych nie zgłosił wniosków ani zapytań.
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Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad
i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 14.12
Protokół sporządziła
Bożena Dacko
Przewodniczący Komisji
Jan Lange

