Protokół Nr 9/15
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2015 r.
1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum
Przewodniczący Komisji Marcin Dadel otworzył posiedzenie i stwierdził quorum – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
- porządek obrad
Prowadzący obrady przypomniał projekt porządku obrad przesłany w zawiadomieniu
o posiedzeniu Komisji i zwrócił się o jego akceptację.
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek zwrócił się do Komisji o uwzględnienie w porządku obrad informacji o aktualnej sytuacji finansowej Miasta.
Przewodniczący Komisji Marcin Dadel poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem dodatkowego punktu, w którym komisja zapozna się z aktualną
sytuacją finansową Miasta.
Komisja Finansów w wyniku głosowania jednogłośnie (9 głosów za) uchwaliła
następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta
na 2016 rok
3. Informacja Skarbnika Miasta o aktualnej sytuacji finansowej Miasta.
- wyłożenie do wglądu protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących projektu budżetu Miasta
na 2016 rok.
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz spoza składu Komisji: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka i Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Finansów po zapoznaniu się i przeanalizowaniu wniosków dotyczących projektu budżetu miasta na 2016 r. przekazała Prezydentowi Miasta
n/w wnioski:
1) Wnioski Komisji Edukacji z 16 czerwca 2015 r.
- o uwzględnienie w budżecie SOSiR kwoty 200.000 zł na utrzymanie i remonty
w administrowanych obiektach sportowych,
- o umieszczenie w projekcie budżetu na 2016 r. kwoty 809.135 zł na remonty
w obiektach oświatowych,
- o umieszczenie w projekcie budżetu na 2016 r. kwoty 500.000 zł na wymianę
107 szt. komputerów do realizacji procesu dydaktycznego w gimnazjach.
2) Wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej z 18 czerwca 2015 r. o umieszczenie
w projekcie budżetu miasta na 2016 rok:
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- kwoty 3.200.000 zł na remonty mieszkań komunalnych z przeznaczeniem ich do zasiedlenia.
Komisja Finansów w drodze dyskusji w wyniku głosowania (6 głosów za, bez
głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) negatywnie zaopiniowała w/w wniosek ze
względu na pozyskane na ten cel środki zewnętrzne.
- kwoty 500.000 zł na rewitalizację podwórek z uwzględnieniem wyburzeń komórek,
garaży itp.
3) Wnioski Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z 17 czerwca 2015 r. o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta na 2016 rok:
- kwoty 500.000 zł na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie zapewnienia schronienia bezdomnym i zapewnienia opieki osobom wymagającym całodobowego wsparcia,
- kwoty 3.564.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy
społecznej,
- kwoty 420.000 zł na utworzenie czwartej placówki „Mój Dom – Moja Przyszłość”
w ramach Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych,
- środków na pokrycie wzrostu o 5% wynagrodzeń pracowników Zespołu Żłobków
Miejskich, których wynagrodzenie nie przekracza najniższej krajowej płacy brutto.
4) Wnioski Komisji Porządku Publicznego, Przestrzegania Prawa i Spraw Obywatelskich (obecna nazwa Komisji: Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego)
z 18 maja 2016 r. o ujęcie w projekcie budżetu (Wydz. Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa) na 2016 rok:
- kwoty 25.000 zł na zakup syreny alarmowej,
- kwoty 1.000 zł na konserwację syren alarmowych, z jednoczesnym zapisaniem tych
kwot w każdym roku w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 -2019
oraz w projekcie budżetu (Straży Miejskiej) na 2016 rok:
- kwoty 3.500 zł na realizację zadań związanych z odstraszaniem i odławianiem zwierząt dzikich i wolno żyjących na terenie miasta.
5) Wnioski Komisji Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego z 22 czerwca
2015 r. z 22 czerwca 2015 r.
- popierające dofinansowanie w 2016 roku wszystkich potrzeb zgłoszonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w piśmie z 10 czerwca 2015
r., znak: PR.076.16.2015.TP
Komisja Finansów w drodze dyskusji w wyniku głosowania (7 głosów za, bez
głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie zakupu jednego zestawu sprzętu hydraulicznego, jednego zestawu sprzętu pneumatycznego niskiego ciśnienia i jednego zestawu sprzętu pneumatycznego wysokiego ciśnienia.
- popierające dofinansowanie wszystkich potrzeb zgłoszonych przez Komendanta
Miejskiego Policji w Słupsku w piśmie z 8 czerwca 2015 r., L.dz. SW.312-14/2015
Komisja Finansów w drodze dyskusji w wyniku głosowania (7 głosów za, bez
głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała dofinansowanie zakupu jednego pojazdu.
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Komisja Finansów w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie w budżecie miasta na 2016 rok kwoty 10.000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy dla radnych.
Jednocześnie Komisja w drodze dyskusji w wyniku głosowań jednogłośnie (7
głosów za) wystąpiła z wnioskami o uwzględnienie w budżecie miasta na 2016 rok:
- kwoty 30.000 zł na zakup systemu do tworzenia dokumentacji głosem z zastosowaniem technologii automatycznego rozpoznawania i zamiany mowy na tekst (do zastosowania przy sporządzaniu protokołów obrad Rady),
- kwoty 10.000 zł na szkolenia i wyjazdy radnych na konferencje,
- kwoty 5.000 zł kwiaty i upominki w związku z uczestnictwem radnych w uroczystościach i spotkaniach okolicznościowych.
Ponadto Komisja:
- w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (2 głosy za, bez głosów
przeciw, przy 6 wstrzymujących się) widząc potrzebę utrzymania Strefy Płatnego Parkowania wystąpiła z wnioskiem o zmianę opłaty za pierwszą jednostkę rozliczeniową
w Strefie (30 minut) do wysokości 2 zł,
- w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, bez głosów
przeciw, przy 7 wstrzymujących się) wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie jednego
nominału biletu jednoprzejazdowego w transporcie zbiorowym w wysokości 2 zł,
- w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (6 głosów za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) wystąpiła z wnioskiem, w zakresie podatku
od nieruchomości, o stosowanie w danym roku budżetowym stawki podatku od nieruchomości w wysokości maksymalnej stawki tego podatku z roku poprzedniego,
- w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, bez głosów
przeciw, przy 6 wstrzymujących się) wystąpiła z wnioskiem, aby w zakresie użytkowania wieczystego, środki na opłatę za operaty szacunkowe wyceny nieruchomości
zwiększyć do wysokości 2 mln zł,
- w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów (5 głosów za, bez głosów przeciw, przy 3 wstrzymujących się) wystąpiła z wnioskiem o ograniczenie linii
autobusowych jeżdżących do Galerii „Jantar”.
Komisja w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, 5 głosów przeciw, przy 2 głosach wstrzymujących się) nie uwzględniła wniosku, aby z 10% do 15%
zwiększyć coroczną podwyżkę opłat czynszowych w zasobach komunalnych, począwszy od 2016 roku.
Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem
z 2 lipca 2015 r. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jerzego w Słupsku w sprawie
rozważenia możliwości wykonania zewnętrznej iluminacji budynku kaplicy św. Jerzego w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie (8 głosów za) wystąpiła
z wnioskiem do Prezydenta Miasta o oszacowanie kosztów wykonania iluminacji.
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Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku przyjęła do wiadomości pismo
z 7 lipca 2015 roku - wniosek do budżetu miasta zgłoszony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (7 głosów za, bez
głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących się) zdecydowała, że sprawę zgłoszoną przez
radnych Okręgu wyborczego Nr 4, dotyczącą remontu ulicy Wczasowej i ulicy Sułkowskiego analizować będą po otrzymaniu do zaopiniowania rankingu ulic do remontu na terenie Słupska.
3. Informacja Skarbnika Miasta o aktualnej sytuacji finansowej Miasta.
Skarbnik Miasta Artur Michałuszek przekazał członkom Komisji pisemną informację
zawierającą dane dotyczące analizy wykonania budżetu za okres I półrocza 2015 r. –
informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
W dyskusji o aktualnej sytuacji budżetu Miasta udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz spoza składu Komisji: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka i Skarbnik Miasta
Artur Michałuszek.
Przewodniczący Komisji Marcin Dadel poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja Finansów w wyniku głosowania jednogłośnie (8 głosów za) przyjęła
Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 19 czerwca 2015 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Dyrektor WORM
/-/ Barbara Sienkiewicz
Przewodniczący Komisji
Marcin Dadel

