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Protokół Nr 24/16
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 23 grudnia 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 zapytał, czy ktoś ma wnioski od proponowanego
porządku obrad.
Nikt wniosków nie zgłosił, wobec tego Przewodniczący Komisji poddał porządek obrad pod
głosowanie.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(6 głosów za) przyjęła do realizacji n/w porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 rok.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2016 roku.
6. Sprawy bieżące: (w tym opinie i propozycje w odniesieniu do zapisów dot. priorytetów oraz
obszarów strategicznych i kierunków rozwoju wskazanych w projekcie uchwały Rady Miejskiej
w Słupsku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na 2022 rok).
Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Słupska na 2017 rok
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok (druk Nr 34/11)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił członkom Komisji projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok wraz z autopoprawkami.
W dalszej dyskusji udział wzięli: Z-ca Prezydenta Miasta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski,, Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata
Chrzanowska, Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem
uchwały oraz autopoprawkami przedstawionymi przez Skarbnika Miasta Słupska w drodze
dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych
i 1 głosie wstrzymującym się) zaopiniowała projekt pozytywnie wraz z autopoprawkami.
Ad.pkt.3 Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
(Projekty uchwał stanowią załączniki do Protokołu Nr XXXIV/16 z sesji Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2016 r.)
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska
do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetowego (druk nr 34/4)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, Skarbnik Miasta Słupska
Artur Michałuszek i Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku
dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku (druk nr 34/7)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, Skarbnik Miasta Słupska
Artur Michałuszek i Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Zastępca Prezydenta
Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" (druk
nr 34/2)
Dyrektor Wydziału Komunikacji UM Robert Linkiewicz przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Beata Chrzanowska, Dyrektor Wydziału Komunikacji Robert Linkiewicz, radna
Bernadetta Lewicka, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 r.
(druk nr 34/8)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 r.
(druk nr 34/9)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, radny Robert Kujawski,
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna
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Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 r.
(druk nr 34/10)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, radny Robert Kujawski,
radny Bernadetta Lewicka, Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Skarbnik Miasta
Słupska Artur Michałuszek, radna Aldona Żurawska, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna
Danilecka-Wojewódzka.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt
uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Słupska na lata 2017-2034. (druk nr 34/12)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przyznania w 2016 roku dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 34/13)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Zasygnalizował, że na najbliższą sesję zostaną przygotowane jeszcze dwa projekty uchwał
dotyczące spraw oświatowych oraz inwestycji.
W dyskusji udział wzięli:Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, Zastępca Prezydenta
Miasta Słupska Marek Biernacki.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (7 głosów za) zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Ad.pkt 4. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów
za) ustaliła plan pracy na 2017 rok.
1. Styczeń
Rewitalizacja ulicy Długiej i udział w niej Słupskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego.
2. Luty

Oferta sprzedaży działek budowlanych i innych nieruchomości.
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3. Marzec

Ranking ulic i chodników.

4. Kwiecień

Podjęte działania w sprawie budowy aquaparku i hali sportowo – widowiskowej.

5. Maj

Opracowanie kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2018 rok.

6. Czerwiec

Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2016 rok.

7. Wrzesień

Ocena wykonania budżetu Miasta za I pół.2017 r.
Wyniki spółek miejskich prawa handlowego z udziałem Miasta za 2016 rok.

8. Październik Ocena przebiegu realizacji inwestycji.
9. Listopad

Wyniki sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

10. Grudzień

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok i Plan pracy na 2018 rok.

Ad.pkt. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności
Komisji w 2016 roku.
(Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu).
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(6 głosów za) przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji w 2016 roku.
Ad.pkt.6 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski przypomniał, że Przewodnicząca Rady Miejskiej
przekazała Komisjom pismo Prezydenta Miasta Słupska z 1 grudnia 2016 roku znak:DAPII.0006.2.2016 dotyczące zgłaszenia w terminie do 30 grudnia 2016 roku propozycji do Strategii
Miasta Słupska.
(Ww. pismo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).
Radna Anna Rożek stwierdziła, że radni pracowali nad projektem budżetu na 2017 rok i nie mieli
czasu na zastanowienie się nad uwagami do Strategii. Zaproponowała, aby termin wydłużyć
do połowy stycznia.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zwrócił się do radnych o zgłaszenie ewentualnych
uwag do Strategii do Prezydenta Miasta.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie Protokół Nr 23/16
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 25 listopada 2016 r.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku większością głosów (przy 6 głosach za,
bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) przyjęła Protokół Nr 23/16
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 25 listopada 2016 roku.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Przewodniczący Komisji
Bożena Dacko
Bogusław Dobkowski

