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Protokół Nr 21/16
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 23 września 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 analizy możliwości przyłączenia do oczyszczalni ścieków
w Słupsku nowych ładunków zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu operacyjnego Spółki.
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. Zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok.
3. Przedstawienie analizy możliwości przyłączenia do oczyszczalni ścieków w Słupsku nowych
ładunków zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu operacyjnego Spółki.
4. Ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy bieżące.
Ad.pkt. 2. Zapoznanie się z wynikami spółek prawa handlowego z udziałem Miasta
za 2015 rok.
Członkowie Komisji otrzymali w korespondencji informację na temat wyników spółek prawa
handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok – informacja ta stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego
protokołu.
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił radnym informację na temat wyników
spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Przewodniczący
Komisji Bogusław Dobkowski oraz Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
i Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, a także Skarbnik Miasta Artur Michałuszek..
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z informacją na
temat wyników spółek prawa handlowego z udziałem Miasta za 2015 rok w drodze dyskusji
przez aklamację przyjęła ww. informację do wiadomości.
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Ad.pkt.3 Przedstawienie analizy możliwości przyłączenia do oczyszczalni ścieków w Słupsku
nowych ładunków zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu operacyjnego Spółki.
(Analiza możliwości przyłączenia do oczyszczalni ścieków w Słupsku nowych ładunków
zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu operacyjnego Spółki. stanowi załącznik Nr 4 do
niniejszego protokołu).
Analizę możliwości przyłączenia do oczyszczalni ścieków w Słupsku nowych ładunków
zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu operacyjnego Spółki. przedstawili: Główna Księgowa
Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Alina Zimnicka oraz Andrzej Mielniczak „Wodociągi Słupsk”
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Przewodniczący
Komisji Bogusław Dobkowski oraz Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, a także Główna
Księgowa Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Alina Zimnicka oraz Andrzej Mielniczak „Wodociągi
Słupsk”.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z analizą możliwości
przyłączenia do oczyszczalni ścieków w Słupsku nowych ładunków zanieczyszczeń
pochodzących spoza terenu operacyjnego Spółki w drodze dyskusji, w wyniku głosowania
większością głosów (2 głosy za, 1 głos przeciwny i 2 głosy wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie podjęcie działań zmierzających do przyłączenia do oczyszczalni ścieków
w Słupsku nowych ładunków zanieczyszczeń pochodzących spoza terenu operacyjnego
Spółki.
Ad.pkt.4 Ocena wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa
w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych, za I półrocze 2016 roku (druk nr 30/10)
(Informacja z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku wraz z projektem
uchwały stanowią załącznik do Protokołu Nr XXX/16 z sesji 28 września 2016 roku).
Skarbnik Miasta Słupska Arut Michałuszek przedstawił informację z wykonania budżetu Miasta za
I półrocze 2016 roku wraz z projektem uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Przewodniczący
Komisji Bogusław Dobkowski, radny Marcin Sałata, radna Anna Rożek, radna Bernadetta Lewicka
oraz Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, a także Skarbnik Miasta Słupska
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 4 głosach za, bez głosów
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) zaopiniowała projekt pozytywnie.
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Ad pkt 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
(Projekty uchwał stanowią załączniki do Protokołu Nr XXX/16 z sesji Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 września 2016 r.)
- opinia Komisji dot. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016
rok (druk nr 30/13)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, radny Marcin Sałata
oraz Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska
ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta Beata Maciejewska a także Skarbnik
Miasta Słupska
Radny Marcin Sałata poprosił Panią Pełnomocniczkę Prezydenta Miasta Słupska ds.
zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji miasta o przesłanie do zapoznania się na adres
mailowy projektu unijnego w zakresie tych zielonych i niebieskich punktów.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 1 głosie za, bez głosów
przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Słupska na lata 2016-2034 (druk nr 30/14)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania większością głosów (przy 3 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta
Słupska na lata 2016-2022 (druk nr 30/11)
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji
miasta Beata Maciejewska przedstawiła projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, radny Marcin Sałata
oraz Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej
modernizacji miasta Beata Maciejewska, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta
a także Skarbnik Miasta Słupska
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 3 głosach za, 1 głosie przeciw
i bez głosów wstrzymujących się) zaopiniowała projekt pozytywnie.
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- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie
dotacji celowej Gminie Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji
aplikacyjnej przebudowy wejścia do Portu Ustka wraz z rozbudową awanportu"
(druk nr 30/9)
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji partnerskiego Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę
Słupską” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” (druk
nr 30/17)
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji
Projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” planowanego do złożenia w ramach działania
10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
(druk nr 30/18)
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przedstawiła projekt uchwały.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały LIX/775/14 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zawarcia porozumienia
o wzajemnej współpracy Miasta Słupska z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
w Słupsku na rzecz rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem Słupskiego
Inkubatora Technologicznego oraz zawarcia Aneksu do Porozumienia zawartego pomiędzy
Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku o wzajemnej
współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia korzystnych warunków dla
absolwentów uczelni wyższych podejmujących działalność gospodarczą (druk nr 30/12)
Dyrektor Wydziału Współpracy z Biznesem Dagna Mikołajczak-Maśnicka przedstawiła projekt
uchwały.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budżetu Miasta Słupska na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (druk nr 30/8)
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Maja Wawrowska przedstawiła projekt uchwały.
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Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (4 głosy za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
Ad.pkt. 6. Sprawy bieżące.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się z pismem dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych w sprawie założeń w zakresie prognozowania
dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący Komisji Edukacji Marcin Sałata poinformował, że sprawę analizowała Komisja
Edukacji.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Beata Chrzanowska, radny Marcin Sałata, radna Anna Rożek oraz Skarbnik Miasta
Słupska
Komisja Finansów przyjęła ww. pismo do wiadomości
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się z pismem radnego Rady
Powiatu w sprawie przeanalizowania problematyki budowy drogi ekspresowej S-11 na odcinku
Szczecinek-Koszalin-Kołobrzeg.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki poinformował, że Komisja Gospodarki
Komunalnej przygotuje na następną sesję stanowisko Rady dotyczące ww. sprawy.
Komisja Finansów przyjęła ww. pismo do wiadomości.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku zapoznała się z pismem Teatru Lalki „Tęcza”
w Słupsku w sprawie zwolnienia Teatru z opłat czynszu za dzierżawione pomieszczenia.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki wyjaśnił, że Teatr zostanie zwolniony z opłat.
Komisja Finansów przyjęła ww. pismo do wiadomości wraz z informacją o zwolnieniu
Teatru z opłat.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie Protokół Nr 20/16
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 czerwca 2016 r.
Komisja Finansów jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła Protokół Nr 20/16
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 czerwca 2016 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Bożena Dacko
Przewodniczący Komisji
Bogusław Dobkowski

