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Protokół Nr 15/16
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku, która odbyła się w dniu
21 kwietnia 2016 r.
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. Analiza systemu i kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Słupska
w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
3. Informacja na temat zakresu działań niezbędnych do podjęcia w celu poprawy czystości
i estetyki Miasta Słupska.
4. Informacja w zakresie utrzymania czystości na terenach miejskich po okresie zimowym.
5. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła 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. Analiza systemu i kosztów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Słupska w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.
(Analiza stanowi zał.nr 3 do niniejszego protokołu.)
Przewodniczący Komisji Jan Lange udzielił głosu autorowi analizy – Berhardowi Skibie z firmy
EEC – EAST UROPE CONSULTING COMPANY.
Bernhard Skiba przedstawił złożoną analizę.
Głos w dyskusji zabierali: Radny Tadeusz Bobrowski iradny Jan Lange
Wyjaśnień udzielali: Z-ca Prezydenta Marek Biernacki, Prezes PGK Mariusz Chmiel, Kierownik
RGOK Justyna Marglarczyk.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zaproponował, by nie zatrzymywać na posiedzeniu Pana
Prezesa i omówić pkt.4 przed pkt.3 porządku obrad.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.
Ad.pkt. 4 Informacja w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta po okresie zimowym.
(Informacja stanowi zał.nr 4 do niniejszego protokołu)
Informację przedstawiali: Prezes PGK Mariusz Chmiel
W dyskusji udział wzięli: radny Tadeusz Bobrowski, radny Jan Lange, radny Jarosław Teodorowicz,
radny Andrzej Obecny.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zgłosiła wniosek do Prezydenta Miasta o przedłożenie
Komisji na majowe posiedzenie, analizy porównawczej na temat środków przeznaczanych
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w poprzednich latach a obecnie na utrzymanie czystości w mieście oraz przedstawienie ograniczeń
jakie wynikły ze zmniejszania środków na ten cel (o ile zmniejszono ilość nasadzeń,
częstotliwość koszenia trawników, sprzątania chodników itp. w mieście).
Jednocześnie Komisji zwraca się z pytaniem, czy zdaniem Prezydenta zabezpieczone na ten
cel środki są wystarczające.
Ad.pkt. 3. Informacja na temat zakresu działań niezbędnych do podjęcia w celu poprawy
czystości i estetyki Miasta Słupska.
(Informacja stanowi zał.nr 5 do niniejszego protokołu.)
Informację przedstawiła Dyrektor WGKiOŚ Maja Wawrowska.
Głos w dyskusji zabierali: radny Jarosław Teodorowicz, radny Andrzej Obecny, radny Jan Lange.
Radny Tadeusz Bobrowski poprosił o odnotowanie w protokole nieobecności przy omawianiu tego
tematu Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Beaty Maciejewskiej oraz Prezydenta.
Radni zgłosili swoje uwagi dotyczące mi.in. powołanego Zespołu Kontrolnego, który powiela
obowiązki innych i budżetu partycypacyjnego – realizowania w pierwszej kolejności zadań
z wkładem własnym mieszkańców.
Ad.pkt.5 Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
– opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej z drzewa
uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska. (Druk Nr
24/2)
Projekt uchwały przedstawiła Maja Wawrowska Dyrektor WGKiOŚ
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała pozytywnie ww. 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 24/4)
Projekt uchwały przedstawiła Maja Wawrowska Dyrektor WGKiOŚ
Głos w dyskusji zabierali: radny Jarosław Teodorowicz, radny Andrzej Obecny, radny Tadeusz
Bobrowski.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zgłosiła wniosek o wycofanie projektu uchwały.
Ponadto zwróciła się do Prezydenta Miasta o rozpoczęcie publicznej debaty na temat zmian
proponowanych w projekcie uchwały.
– opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016
rok. (Druk Nr 24/6)
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Głos w dyskusji zabierali: radny Jarosław Teodorowicz, radny Andrzej Obecny, radny Tadeusz
Bobrowski.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów (0 głosów za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się) zaopiniowała
negatywnie ww. projekt uchwały.
- opinia komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok.
(Druk Nr 24/7)
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Głos w dyskusji zabierali: radny Jarosław Teodorowicz, radny Andrzej Obecny, radny Tadeusz
Bobrowski.
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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 ww. projekt uchwały.
Ad.pkt.6. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Jan Lange stwierdził, że nie wpłynęły do Komisji żadne sprawy bieżące.
Ponadto poinformował, że w związku z wnioskiem Komisji z poprzedniego posiedzenia w sprawie
uzupełnienia materiału dotyczącego cmentarzy komunalnych, który przygotował ZIM, Dyrektor
prosił o prolongatę terminu - złoży żądaną informację w maju.
- przyjęcie protokołu
Przewodniczący Komisji Jan Lange wobec wyczerpania porządku obrad zapytał, czy radni mają
uwagi do wyłożonego na początku posiedzenia protokołu Nr 14/16 z 24 marca 2016 r.
Nikt nie zgłosił uwag.
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. protokół.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła protokół Nr 14/16 z 24 marca 2016 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Renata Szczęsna

Przewodniczący Komisji
Jan Lange

