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Protokół Nr 13/16
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku, która odbyła się w dniu
18 lutego 2016 r.
Przed posiedzeniem Komisja wizytowała składowisko odpadów w Bierkowie, gdzie obejrzała
poczynione nowe inwestycje.
1. Sprawy regulaminowe.
- stwierdzenie quorum
Przewodniczący Komisji Jan Lange przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji.
Stwierdził, że w sali obrad jest quorum wymagane przy podejmowaniu wniosków i wyrażaniu
opinii.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.)
- przyjęcie porządku obrad
Przypomniał, że wraz z zawiadomieniem radni otrzymali proponowany porządek obrad.
Zapytał, czy są do niego uwagi lub wnioski.
(Proponowany porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.)
Wobec braku uwag i wniosków poddał pod głosowanie nw. porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2.Informacja na temat możliwości zagospodarowania osadów ściekowych przez składowisko
w Bierkowie. (Wizyta na składowisku w Bierkowie)
3. Informacja i podsumowanie inwestycji drogowej „Ring Słupski”.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła do realizacji powyższy porządek obrad.
- przyjęcie protokołu
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że protokół z ostatniego posiedzenia Komisji
został wyłożony do wglądu, a jego przyjęcie nastąpi na koniec posiedzenia.
Ad.pkt. 2.Informacja na temat możliwości zagospodarowania osadów ściekowych przez
składowisko w Bierkowie. (Wizyta na składowisku w Bierkowie)
(Materiał na powyższy temat stanowi zał.nr 3 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że wraz z radnym Tadeuszem Bobrowskim
i radnym Jarosławem Teodrowiczem wizytowali składowisko odpadów w Bierkowie, gdzie mieli
możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi, co pozwoliło im szczegółowo zapoznać się
z tematem.
Wobec powyższego stwierdził, że Komisja zrealizowała ten punkt porządku obrad.
Ad.pkt.3. Informacja i podsumowanie inwestycji drogowej „Ring Słupski”.
(Materiał na ww. temat stanowi zał.nr 4 do niniejszego protokołu.)
Materiał przedstawiali: Z-ca Prezydenta Marek Biernacki, p.o. Dyrektora ZIM Jarosław Borecki.
Głos w dyskusji zabierali: radny Jarosław Teodorowicz, radny Tadeusz Bobrowski, radny Andrzej
Obecny, radna Anna Mrowińska, radny Jan Lange.
Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję stwierdził, że dokończenie inwestycji powinno
być w tej chwili priorytetem.
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Ad.pkt.4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/401/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24
września 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Fabryczna" w Słupsku. (Druk Nr 22/1)
Projekt przedstawiła p.o. Dyrektora BUMS Joanna Nowakowska.
Głos w dyskusji zabrał radny Andrzej Obecny.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (2 głosy za, bez głosów przeciw, 2 wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie w/w projekt uchwały.
– opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów
i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat
za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia
do stanowienia o ich wysokości. (Druk Nr 22/2)
Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka – Wojewódzka.
Głos w dyskusji zabrali: radny Tadeusz Bobrowski, radny Andrzej Obecny, radny Jan Lange,
Z-ca Prezydenta Krystyna Danilecka – Wojewódzka poinformowała, że pani Agnieszka Klimczak,
która przeszła teraz do SOSiR, przygotuje informację jakimi kwotami Miasto dofinansowało każdy
z Klubów lub Stowarzyszenie, bo korzystały z cen preferencyjnych.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
– opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
drogi położonej terenie miasta Słupska na działce nr 627 w obrębie 12. (Druk Nr 22/7)
Projekt uchwały przedstawił Z-ca Prezydenta Marek Biernacki.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, 1 wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie w/w projekt uchwały.
– opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Słupska. (Druk Nr 22/8)
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor WGKiOŚ Anna Grabuszyńska.
Głos w dyskusji zabrali: radny Tadeusz Bobrowski i radny Andrzej Obecny.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie w/w projekt uchwały.
– opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/15 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska. (Druk Nr 22/9)
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor WGKiOŚ Anna Grabuszyńska.
Głos w dyskusji zabrał radny Tadeusz Bobrowski.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (3 głosy za, bez głosów przeciw, 1 wstrzymujący się) zaopiniowała
pozytywnie w/w projekt uchwały.
– opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy
na wspólną realizację zadania pn. „Opracowanie raportu utraconych korzyści związanych z
instalacją antyrakietowej w Redzikowie”. (Druk Nr 22/16)
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Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Prezydenta Marek Biernacki.
Głos w dyskusji zabrali: radny Tadeusz Bobrowski, radny Andrzej Obecny.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania (1 głos za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się – głosowanie nierozstrzygnięte) nie wydała
opinii w sprawie ww. projektu uchwały.
– opinia Komisja dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/11 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie połączenia jednostek
budżetowych pod nazwą: Zarząd Transportu Miejskiego w Słupsku, Zarząd Terenów
Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku i Zarząd Dróg Miejskich w
Słupsku oraz nadania nazwy i statutu Zarządowi Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
(Druk Nr 22/18)
Z-ca Prezydenta Marek Biernacki polecił rozdanie radnym kserokopii projektu uchwały
oznaczonego jako druk nr 22/18, ponieważ dopiero został złożony w Wydziale Obsługi Rady i być
może nie wszyscy radni jeszcze odebrali e-mail z załączonym projektem. Niemniej bardzo zależy
mu na opinii Komisji w tej sprawie, więc chciałby zapoznać ją z projektem.
Głos w dyskusji zabierali: radny Tadeusz Bobrowski, radny Andrzej Obecny
Przewodniczący Komisji Jan Lange stwierdził, że sprawa wymaga głębszej analizy i jest zbyt
poważna, by wprowadzać ją pod obrady Komisji i Rady w takim, pospiesznym trybie. Nadmienił,
że Prezydent miał wiele miesięcy na przygotowanie projektu, a Komisji każe zapoznawać się z nim
na posiedzeniu. Uważał, że w takiej sytuacji wydanie przemyślanej opinii jest niemożliwe.
Zaproponował, by Prezydent wycofał wniosek o wprowadzenie projekt uchwały pod obrady Rady
w dniu 24 lutego i przedłożył go na kolejną sesję, co pozwoli Komisji na dogłębne zapoznanie się
z nim i wydanie opinii za miesiąc.
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu.
Ad.pkt. 5. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jan Lange przypomniał, że w grudniu 2015 r. Komisja rozpoznawała
pismo Z-cy Prezydenta Miasta Marka Biernackiego z dnia 25 listopada 2015 r., znak: GN-RGMIX.6833.3.2015 w sprawie przekazania właścicielowi wywłaszczonej nieruchomości, w ramach
odszkodowania, za jego zgodą, nieruchomości zamiennej i wyraziła pozytywną opinię co do
propozycji tej zamiany.
17 lutego napisał do Przewodniczącej Rady właściciel wywłaszczonej nieruchomości z prośbą
o ponowne zajęcie się sprawą przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego
i Planowania Przestrzennego i pozytywne rozpatrzenie sprawy.
(Kserokopia pisma stanowi zał.nr 6 do niniejszego protokołu.)
Wobec powyższego zapytał, czy radni podtrzymują swoje poprzednie stanowisko?
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku przez aklamację podtrzymała swoje
stanowiskom w sprawie.
Następnie Komisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:
– informację Prezydenta Miasta z dnia 5 lutego br. z załączonym do niej Sprawozdaniem
Społecznej Komisji Mieszkaniowej z działalności za okres od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia
2015 r.
(Informacja stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu.)
– odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Marka Biernackiego z dnia 27 stycznia 2016 r.,
znak:ZIM.ZL.II.7021-1/5/2016 na zapytanie radnego Tadeusza Bobrowskiego dotyczące
umów w zakresie usuwania ogłoszeń, plakatów, ulotek itp. ze słupów, przystanków
autobusowych, drzew oraz innych miejsc do tego nieprzeznaczonych.
(Pismo stanowi zał.nr 8 do niniejszego protokołu.),
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– odpowiedź na wniosek Komisji w sprawie przeprowadzania częściej niż co dwa lata badań
oddziaływania elektromagnetycznego.
(Pismo stanowi zał.nr 9 do niniejszego protokołu.),
– odpowiedź Z-cy Prezydenta Marka Biernackiego z dnia 26 stycznia 2016 r. na wniosek
Komisji dotyczący projektu uchwały – druk nr 21/6.
(Odpowiedź stanowi zał.nr 10 do niniejszego protokołu.)
– odpowiedź Z-cy Prezydenta Miasta Marka Biernackiego z dnia 21 stycznia 2016 r.
udzieloną mieszkańcom w sprawie wprowadzenia regularnej linii autobusowej
na ul. Norwida.
(Pismo stanowi zał.nr 11 do niniejszego protokołu.)
- przyjęcie protokołu
Przewodniczący Komisji Jan Lange zapytał, czy radni mają uwagi do wyłożonego na początku
posiedzenia protokołu Nr 12/16 z 21 stycznia 2016 r.
Nikt nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. protokół.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła ww. protokół.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Renata Szczęsna

Przewodniczący Komisji
Jan Lange

