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Protokół Nr 28/17
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 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 rozszerzenie punktu 2 porządku
obrad o zapis:”oraz zamierzenia dotyczące dokończenia inwestycji.”
Zapytał, czy ktoś ma jeszcze inne wnioski od proponowanego porządku obrad.
Nikt więcej się nie zgłosił wobec tego poddał porządek obrad wraz ze zgłoszonym wnioskiem 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. Omówienie najistotniejszych wniosków wynikających z „Białej księgi – oceny realizacji
inwestycji pn.”Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji” w Słupsku w latach 20082014” oraz zamierzenia dotyczące dokończenia inwestycji.
3. Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania
Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tę
inwestycję.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy bieżące.
Ad.pkt.2. Omówienie najistotniejszych wniosków wynikających z „Białej księgi – oceny
realizacji inwestycji pn.”Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji”
w Słupsku w latach 2008-2014” oraz zamierzenia dotyczące dokończenia inwestycji.
Członkowie Komisji otrzymali w wersji elektronicznej prezentację dotyczącą Parku Wodnego
3 Fale – informację z realizacji inwestycji, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).
Prezes Spółki z o.o. „3 Fale” Grzegorz Juszczyński przedstawił prezentację dotyczącą Parku
Wodnego 3 Fale – informację z realizacji inwestycji.
Prezes Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Andrzej Wójtowicz uzupełnił przedstawioną informację.
W dalszej dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, Z-ca Prezydenta
Miasta Słupska Marek Biernacki, radna Bernadetta Lewicka, radny Robert Danielkiewicz, Skarbnik
Miasta Słupska Artur Michałuszek, Prezes Spółki z o.o. „Wodociągi Słupsk” Andrzej Wójtowicz,
radna Aldona Żurawska, radny Robert Kujawski.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski na zakończenie dyskusji zaproponował, aby Prezes
Spółki „3 Fale” na posiedzeniu Komisji w miesiącu czerwcu przedstawił informację o bieżącej
realizacji harmonogramu inwestycji.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z informacją
o realizacji inwestycji Park Wodny – 3 Fale w drodze dyskusji, przez aklamację przyjęła
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informację do wiadomości oraz postanowiła na posiedzeniu w miesiącu czerwcu br. zapoznać
się z bieżącą informacją o realizacji harmonogramu inwestycji.
Ad.pkt.3 Omówienie projektów trzech porozumień w zakresie budowy i przyszłego
funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz wykupu przez Gminy nieruchomości
przeznaczonej pod tę inwestycję.
Członkowie Komisji przed posiedzeniem otrzymali projekty trzech porozumień w zakresie budowy
i przyszłego funkcjonowania schroniska oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej
pod tę inwestycję – porozumienia te stanowią załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Katarzyna Guzewska
zapoznała radnych z projektami porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania
schroniska oraz wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tę inwestycję
Z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Sławomir Klimczak uzupełnił
informację.
W dalszej dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, Z-ca Prezydenta
Miasta Słupska Marek Biernacki, radna Aldona Żurawska, radna Lidia Matuszewska.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z projektami trzech
porozumień w zakresie budowy i przyszłego funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt oraz
wykupu przez Gminy nieruchomości przeznaczonej pod tą inwestycję w drodze dyskusji,
przez aklamację przyjęła projekty do wiadomości.
Ad.pkt.4 Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
(Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu z sesji 26 kwietnia 2017 r.)
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie współfinansowania kosztów
funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2017 r. (Druk Nr 38/2)
Z-ca Prezydenta
z uzasadnieniem.
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Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na
2017 rok (Druk Nr 38/6)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przestawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska
na 2017 rok (Druk Nr 38/7)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przestawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na
2017 rok (Druk Nr 38/8)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przestawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli: radna Aldona Żurawska, radna Bernadetta Lewicka, Skarbnik Miasta
Słupska Artur Michałuszek.
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
pozytywnie.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na
2017 rok (Druk Nr 38/9)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przestawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli:radny Robert Danielkiewicz, radny Robert Kujawski, Z-ca Prezydenta
Miasta Słupska Marek Biernacki.
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 3 głosach wstrzymujących się)) zaopiniowała projekt pozytywnie.
- opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (Druk Nr 38/11)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przestawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w wyniku głosowania większością głosów (przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych i 2 głosach
wstrzymujących się) zaopiniowała projekt pozytywnie.
Ad.pkt.5 Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski przedstawił pismo ks. Zbigniewa Krawczyka
Proboszcza Parafii Mariackiej oraz ks. Jerzego Urbańskiego Proboszcza Parafii Najświętszego
Serca Jezusowego z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wsparcia finansowego kwotą 1.690.885,01 na
remont kościołów.
(Pismo Parafii stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
W dyskusji udział wzięli:Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski, radna Aldona Żurawska,
radna Anna Rożek, radny Robert Kujawski, Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki,
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek.
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Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem ks. Zbigniewa
Krawczyka Proboszcza Parafii Mariackiej oraz ks. Jerzego Urbańskiego Proboszcza Parafii
Najświętszego Serca Jezusowego z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wsparcia finansowego kwotą
1.690.885,01 na remont kościołów w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów
(przy 4 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) zgłosiła wniosek do
Prezydenta Miasta Słupska o zwiększenie o 100.000 zł. dotacji Miasta Słupska na zadanie
finansowane częściowo ze środków RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski przedstawił pismo Centralnego Poligonu Sił
Powietrznych Ustka w sprawie wsparcia społecznej inicjatywy ufundowania sztandaru.
(Pismo to stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).
Członkowie Komisji stwierdzili, że każdy radny może wesprzeć inicjatywę poprzez
wpłatę dobrowolnej kwoty na konto podane w piśmie.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić jakieś
uwagi lub wnioski.
Nikt z radnych nie zgłosił żadnych wniosków.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie Protokół Nr 27/17
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 marca 2017 r.
Komisja Finansów w wyniku głosowania jednogłośnie (6 głosów za) przyjęła Protokół
Nr 27/17 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 marca 2017 r.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bożena Dacko
Przewodniczący Komisji
Bogusław Dobkowski
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