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Protokół Nr 20/16
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.
1. Sprawy regulaminowe.
– stwierdzenie quorum
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski otworzył posiedzenie i stwierdził quorum – lista
obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
– przyjęcie porządku obrad
(Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu)
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad
o punkt dotyczący przedstawienia prezentacji dotyczącej utworzenia przez Miasto Słupsk spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Trzy Fale. Zaproponował, aby punkt ten
omówić jako 3, natomiast pozostałe punkt porządku obrad otrzymałyby numery według kolejności.
Zapytał, kto jest za uzupełnieniem porządku obrad.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku przez aklamację uwzględniła wniosek
Przewodniczącego Komisji i przyjęła do realizacji n/w porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Analiza wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.
3. Prezentacja dotycząca utworzenia przez Miasto Słupsk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
działającej pod firmą Trzy Fale
4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022.
6. Sprawy bieżące.
Ad.pkt. 2. Analiza wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.
Przed posiedzeniem członkowie Komisji otrzymali wnioski Komisji Rady Miejskiej do projektu
budżetu Miasta Słupska na 2017 rok. – wnioski Komisji stanowią załączniki załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu.
W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji oraz Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna
Danilecka-Wojewódzka i Skarbnik Miasta Artur Michałuszek.
Komisja Finansów zapoznała się i przeanalizowała wnioski do projektu budżetu miasta
na 2017 r. zgłoszone przez Komisje Rady Miejskiej oraz radnego Bogusława Dobkowskiego
(zgłaszającego wnioski w imieniu Klubu Radnych PO):
1. Wnioski Komisji Gospodarki Komunalnej z 23 czerwca 2016 r.
a/ zabezpieczyć 8,5 mln zł. na utrzymanie pasów drogowych
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania (bez głosów za, 5 głosów
przeciw i 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
b/ zabezpieczyć 2 mln zł. na tereny zieleni, w tym parki i skwery
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania (2 głosy za, 4 głosy przeciw
i 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
c/ zrównoważyć utrzymanie cmentarzy środkami pozyskiwanymi za wykonywaną usługę,
a w przypadku wystąpienia nadwyżki obniżyć cenę za usługę
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Komisja Finansów w drodze dyskusji przez aklamację zaopiniowała wniosek pozytywnie.
d/ zabezpieczyć środki na remont ogrodzenia Gimnazjum Nr 5
Komisja Finansów w drodze dyskusji przez aklamację zaopiniowała wniosek pozytywnie.
e/ zabezpieczyć środki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 5
Komisja Finansów w drodze dyskusji w wyniku głosowania( 5 głosów za, bez głosów
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek pozytywnie.
2. Wnioski Komisji Edukacji z 21 czerwca 2016 r.
a/ zabezpieczyć kwotę około 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup osprzętu do ciągnika
rolniczego Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku
Komisja Finansów w wyniku głosowania( 2 głosy za, 1 głos przeciw i 4 głosy wstrzymujące
się) zaopiniowała wniosek pozytywnie.
b/ zabezpieczyć środki na pokrycie wzrostu o 3 % wynagrodzeń pracowników
samorządowych
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania(bez głosów za, przy 5 głosach
przeciw i 2 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
c/ zabezpieczyć środki na pokrycie wzrostu do 2.000 brutto miesięcznie od 1 stycznia 2017 r.
płacy minimalnej
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania(bez głosów za, przy 5 głosach
przeciw i 2 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
d/ zabezpieczyć środki na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych im.
Inżynierów Polskich w Słupsku
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania( 6 głosów za, bez głosów
przeciw i 1 wstrzymującym się) zaopiniowała wniosek pozytywnie.
e/ zwiększyć o 100.000 zł. w stosunku do planu na 2016 r. ilość środków przeznaczonych na
dotacje na działania z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
Komisja Finansów w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała wniosek
pozytywnie.
f/ zabezpieczyć kwotę 350.000 zł. na wymianę przestarzałego i energochłonnego sprzętu
oświetleniowego w PTL „Tęcza” w Słupsku
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania(bez głosów za, przy 4 głosach
przeciw i 3 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
g/ zwiększyć o 500.000 zł. w stosunku do planu na 2016 r. środki przeznaczone na dalszy
remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania (bez głosów za, przy 6 głosach
przeciw i 1 głosie wstrzymującym się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
Jednocześnie Komisja jednogłośnie (7 głosów za) zgłosiła wniosek o zabezpieczenie kwoty
100.000 zł. jako wkład własny na planowany remont II etapu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
h/ zabezpieczyć kwotę 300.000 zł. na utworzenie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Władysława
IV w Słupsku
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie(bez głosów za,
przy 7 głosach przeciw i bez głosów wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
Jednocześnie Komisja w wyniku głosowania większością głosów (6 głosów za, 1 głos
przeciw i 0 głosów wstrzymujących się) zgłosiła wniosek o zabezpieczenie kwoty 100.000 zł. na
ten cel.
i/ zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów wprowadzenia dodatkowych zajęć wychowania
fizycznego (po 1 godzinie) w klasach III szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/17,
w roku szkolnym 2017-2018 w klasach II i III, w roku szkolnym 2018/19 w klasach I-III
Komisja Finansów w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała wniosek
pozytywnie.
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3. Wnioski Komisji Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego z 16 maja 2016 r.
1) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku:
a/ zabezpieczyć 50.000 zł. na zestaw sprzętu hydraulicznego – 2 szt.
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (2 głosy za,
3 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
b/ zabezpieczyć 50.000 zł. na zestaw sprzętu pneumatycznego niskiego i wysokiego ciśnienia
– 4 szt.
Komisja Finansów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (2 głosy za,
3 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
2) dla Straży Miejskiej:
a/ zabezpieczyć 12.000 zł. na zakup rowerów elektrycznych
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (4 głosy za, bez głosów przeciw
i 3 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek pozytywnie.
b/ zabezpieczyć 50.000 zł. na zakup samochodu
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, 4 głosy przeciw
i 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
c/ zabezpieczyć 50.000 zł. dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku na sfinansowanie
dodatkowych płatnych służb
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (1 głos za, 4 głosy przeciw
i 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała wniosek negatywnie.
4. Wnioski Klubu Radnych PO zgłoszone przez radnego Bogusława Dobkowskiego
z 22 czerwca 2016 r.
a/ zabezpieczyć środki na połączenie ulicy Romera z ulicą Szczecińską
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (4 głosy za, 1 głos przeciw
i 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała wniosek pozytywnie.
b/ zabezpieczyć środki na dokończenie modernizacji ulicy Zaborowskiej
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (3 głosy za, 2 głosy przeciw
i 1 głos wstrzymujący się) zaopiniowała wniosek pozytywnie.
c/ zabezpieczyć środki na realizację programu modernizacji chodników – wniosku nie
głosowano.
Komisja Finansów w drodze dyskusji,w wyniku głosowania większością głosów (przy
5 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się) zgłosiła wniosek do
Prezydenta Miasta Słupska o przygotowanie rankingu remontów chodników w mieście.
d/ zabezpieczyć środki na remont chodnika przy ul. Lelewela
Komisja Finansów w drodze dyskusji,w wyniku głosowania większością głosów (przy
2 głosach za, 4 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała wniosek
negatywnie.
Ad.pkt.3.Prezentacja dotycząca utworzenia przez Miasto Słupsk spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością działającej pod firmą Trzy Fale
(Prezentacja wstępnej analizy zarządzania projektem aquapark Trzy Fale stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu).
Prezentacje przedstawili: Główny Specjalista ds. Projektów Strategicznych Wydziału Inwestycji
Grzegorz Juszczyński oraz Prezes Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Andrzej Wójtowicz.
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Ad pkt 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:
(Projekty uchwał stanowią załączniki do Protokołu Nr XXVI/16 z sesji Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 czerwca 2016 r.)
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta
Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury (Druk Nr 26/8)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
większością głosów (przy 1 głosie za, bez głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się)
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta
Słupska za 2015 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
(Druk Nr 26/9)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta
Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (Druk Nr 26/10)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów
(przy 1 głosie za, bez głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta
Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku (Druk Nr 26/11)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów
(przy 1 głosie za, bez głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta
Słupska za 2015 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku (Druk Nr 26/12)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów
(przy 2 głosach za, bez głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta
Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku (Druk Nr 26/13)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2015
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2015 (Druk Nr
26/16)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów
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za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
-

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania
budżetu Miasta Słupska za 2015 rok (Druk Nr 26/17)

Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (Druk Nr 26/22)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 (Druk
Nr 26/23)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości
projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu (Druk Nr 26/24)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska
(Druk Nr 26/15)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego prawa własności
nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte. (Druk Nr 26/1)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów
(przy 6 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały.
- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. (Druk Nr 26/2)
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów
za) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Ad.pkt. 5. Prezentacja projektu Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022.
Członkowie Komisji Finansów odstąpili od przedstawienia prezentacji z uwagi na fakt,
iż wcześniej zapoznali się z prezentacją na innych posiedzeniach Komisji.
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Ad.pkt. 6. Sprawy bieżące.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się z pismem rodzica dziecka
uprawiającego taniec sportowy z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania
i pozbawienia oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe i przyjęła jego treść do wiadomości.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się z pismem Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 czerwca 2016 r. znak:WIAS/0602/104/24/2016 w spr. uwag
do uchwały Nr XXV/295/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 i postanowiła do sprawy
powrócić po otrzymaniu wyjaśnień od Skarbnika Miasta Słupska.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie Protokół Nr 19/16
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 20 maja 2016 r.
Komisja Finansów w wyniku głosowania większością głosów (przy 5 głosach za, bez
głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się) przyjęła Protokół Nr 19/16 z posiedzenia
Komisji, które odbyło się 20 maja 2016 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Bożena Dacko
Przewodniczący Komisji
Bogusław Dobkowski

