Protokół Nr 13/15
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 r.
1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził quorum – lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
- przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Komisji przypomniał projekt porządku obrad i zwrócił się o jego przyjęcie.
Komisja Finansów w drodze aklamacji przyjęła do realizacji n/a porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2016 rok
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok i plan pracy na rok 2016.
5. Sprawy bieżące.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2016 rok.
Projekt budżetu na 2016 rok przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, radny
Krzysztof Kido, Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, radny Paweł Szewczyk, radny
Robert Kujawski, radna Anna Rożek, radny Andrzej Obecny, Przewodniczący Komisji
Bogusław Dobkowski, Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na
2016 rok (Druk Nr 19-3)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących
się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015
rok (Druk Nr 19-1)
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, radny Paweł
Szewczyk.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Słupska na lata 2015-2030 (Druk Nr 19-2)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
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Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie ustanowienia 13 lipca Świętem Dwumiasta
Słupsk - Ustka (Druk Nr 20-2)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania (2 głosy
za, 2 głosy przeciw, 1 glos wstrzymujący się) nie wyraziła opinii na temat w/w projektu
uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Druk Nr
20-4)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Słupska w latach 2015-2018." (Druk Nr 20-6)
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, radny
Krzysztof Kido.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących
się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska
do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetowego (Druk Nr 20-8)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/78/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyznania w 2015
roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Słupska (Druk nr 20-9)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów(4 głosy za, bez głosów przeciw, przy 1 wstrzymującym się) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia Pakietu zmian w strukturze
oświaty i analizy strategicznej zmian w oświacie na lata 2015-2022 (Druk Nr
20/11)
W dyskusji udział wzięli: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka, radny Krzysztof Kido, radny Andrzej Obecny.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, przy 2 wstrzymujących
się ) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVI/176/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w
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Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Druk Nr 20-12)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (9 głosów za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok i plan pracy na 2016 rok.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji za
2015 rok, jak niżej:
SPRAWOZDANIE Komisji Finansów Rady Miejskiej za 2015 rok.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 19 grudnia 2014 roku; posiedzenie to otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, a jedynym
punktem obrad był wybór jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Wyborów dokonano jednogłośnie, a na stanowisko przewodniczącego desygnowano radnego Marcina Dadela, zaś na stanowisko wiceprzewodniczącego radnego Roberta Kujawskiego, Rada Miejska dokonała takiego właśnie wyboru, wnioskowanego przez Komisję.
Do listopada 2015 roku, Komisja działając w składzie dziewięcioosobowym odbyła
w sumie 12 posiedzeń plenarnych, przy dużej frekwencji i wysokiej aktywności jej członków.
Na pierwszym posiedzeniu roboczym w dniu 15 stycznia 2015 przyjęliśmy plan
pracy Komisji oraz przeprowadziliśmy dyskusję nad Projektem budżetu Miasta na 2015 r.
Zarówno Prezydent, jak i Przewodniczący Komisji wyrazili wolę współpracy i otwartości
w stosunkach wzajemnych Rady i Prezydenta i pod tym hasłem kontynuowano obrady
nad Projektem budżetu na posiedzeniu styczniowym Komisji.
Po długiej dyskusji i szczegółowej analizie Projektu budżetu, rozpatrzeniu wniosków
zgłaszanych w trakcie obrad Komisji oraz przesłanych z innych komisji Rady zaproponowano szereg zmian do Projektu budżetu i ostatecznie Komisja zaopiniowała Projekt
uchwały budżetowej wraz z zaproponowanymi poprawkami pozytywnie, to jest: ośmioma głosami za, przy jednym wstrzymującym, ale bez głosów przeciwnych.
W tym kształcie i z autopoprawkami Prezydenta, uwzględniającymi wnioski Komisji Budżet na 2015 rok został uchwalony na posiedzeniu styczniowym Rady Miejskiej.
Na kolejnych comiesięcznych posiedzeniach plenarnych poza opiniowaniem projektów uchwał Komisja zajmowała się szeregiem tematów związanych z gospodarką
i finansami Miasta.
W lutym było to:
- Dyskusja nad rekomendacją co do sposobu planowania inwestycji w Mieście; w tym
Zintegrowane Porozumienie Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz ranking ulic do remontów.
- Informacja o planach restrukturyzacji niektórych jednostek organizacyjnych (BUMS;
RZI; ZIM).
W marcu:
- Podatki i opłaty w Słupsku – efektywność egzekwowania i sposoby uszczelnienie poboru oraz perspektywa wysokości opłat i podatków na najbliższe lata.
- Omówienie sposobu nadzoru i kontroli nad inwestycjami prowadzonymi przez Miasto
i podległe instytucje.
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W kwietniu:
- Analiza krótko i długoterminowych działań na rzecz uzdrowienia finansów publicznych.
- Kolejność realizacji inwestycji drogowych – zgłoszono 3 wnioski do dalszych prac nad
stosownym dokumentem w tej sprawie.
- Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2016 rok – Komisja
wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie.
W maju:
- Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2014 rok.
- Dalszy ciąg dyskusji dotyczącej ustalania kolejności realizacji inwestycji drogowych –
zgłoszono kolejne 2 wnioski w sprawie zasad opracowywania tego dokumentu.
W czerwcu:
- Informacja Prezydenta Miasta w sprawie wyroku Sadu Arbitrażowego dotyczącego budowy aquaparku w Słupsku – skutki tego wyroku oraz planowane działania.
- Analiza działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.
W dniu 28 sierpnia:
- Przekazanie Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących Projektu budżetu Miasta na
2016 rok.
- na wniosek nowego Skarbnika Miasta Artura Michałuszka: „Informacja o sytuacji finansowej Miasta”.
Komisja przekazała Prezydentowi 10 wniosków do Projektu budżetu na 2016 r. 10 wniosków przesłanych przez pozostałe komisje Rady Miejskiej na łączną kwotę po stronie
wydatków około 10 mln złotych. Jednocześnie Komisja jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem o uwzględnienie w Budżecie Miasta 2016 następujących wydatków związanych
z pracę Rady Miejskiej:
- 10.000 zł z przeznaczeniem na ekspertyzy dla radnych;
- 30.000 zł na zakup urządzenia zmieniającego „mowę na tekst”;
- 10.000 zł na szkolenia i wyjazdy radnych na konferencje;
- 5.000 zł na kwiaty i upominki za związku z uroczystościami oraz spotkaniami okolicznościowymi.
Ponadto Komisja wystosowała szereg wniosków w zakresie komunikacji zbiorowej, strefy płatnego parkowania, czynszów, podatków i opłat.
We wrześniu:
- Dokonano oceny wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015r.
- Komisja wystąpiła do Przewodniczącej Rady Miejskiej z inicjatywą
w sprawie wyboru na przewodniczącego Komisji Finansów Bogusława
Dobkowskiego w związku ze złożeniem mandatu radnego przez jej dotychczasowego
przewodniczącego Marcina Dadela.
W październiku:
- Informacja o dotacjach z budżetu Miasta przekazywanym w 2015 roku podmiotom niepublicznym – kryteria przyznawania, wysokość środków i kontrola ich wydatkowania.
W listopadzie:
- Plan wykorzystania środków europejskich na lata 2014 – 2020; główne projekty, organizacja ich przygotowania, realizacja, rozliczanie.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła Plan pracy Komisji na 2016 rok, jak niżej:
PLAN PRACY NA 2016 ROK Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku.
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Styczeń: Polityka mieszkaniowa, w tym czynsze, remonty, mieszkania socjalne, wyroki
eksmisyjne, kolejka oczekujących, wychowankowie domów dziecka i pieczy zastępczej.
Luty: Dotacje Miasta przekazywane podmiotom niepublicznym – kryteria rozdziału środków i kontrola ich wydatkowania.
Marzec:
1. Poprawa efektywności energetycznej ( termomodernizacja, fotowoltaika itp.).
2. Planowanie inwestycji w mieście, w tym ranking ulic.
Kwiecień: Wpływ na realizację budżetu Miasta uwarunkować zewnętrznych, wysokość
subwencji i udziału w PIT w związku z planowaną zmianą kwoty wolnej od podatku,
przesunięciem 6-latków do przedszkoli itp.
Maj: Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2017 rok.
Czerwiec:
1. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2015 rok.
2. Analiza wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.
Wrzesień:
1. Ocena wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku.
2. Zapoznanie z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok.
Październik: Aktualna sytuacja w sprawie kontynuacji budowy akwaparku i podjęcia budowy hali widowiskowo - sportowej.
Listopad:
1. Prace nad projektem budżetu i WPF na 2017 rok.
2. Wyniki abolicji i restrukturyzacji zadłużenia w PGM.
Grudzień:
1. Prace nad projektem budżetu na 2017na rok.
2. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2016 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji
na 2017 rok.
5. Sprawy bieżące
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem
z 6 grudnia 2015 r. mieszkanki Słupska w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta
na odstąpienie od żądanego zwrotu udzielonej bonifikaty w wysokości 110.664,04 zł przy
sprzedaży mieszkania, w drodze w wyniku głosowania większością głosów (5 głosy za,
1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się) wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta
o ponowne przeanalizowanie sprawy i ewentualne przychylenie się do wniosku
o odstąpienie od zwrotu udzielonej bonifikaty.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(6 głosów za) przyjęła Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisji, które odbyło
się 20 listopada 2015 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Dyrektor WORM
/-/Barbara Sienkiewicz
Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusław Dobkowski
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