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Protokół Nr 25/17
z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu
20 kwietnia 2017 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 zgłaszaniu wniosków i wyrażaniu opinii.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
- przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Komisji Jan Lange stwierdził, że radni otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu
Komisji wraz z proponowanym porządkiem obrad. (Zawiadomienie stanowi zał.nr 2 do niniejszego
protokołu.)
Zapytał, czy są do niego uwagi lub wnioski.
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie poniższy porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu o regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia Cmentarzy
z zarządu Infrastruktury Miejskiej.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
jednogłośnie (4 głosy za) przyjęła do realizacji powyższy porządek obrad.
- przyjęcie protokołu
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że protokół z ostatniego posiedzenia Komisji
nie został wyłożony do wglądu, gdyż z powodu awarii sieci informatycznej w ratuszu nie można
było go wydrukować i w związku z tym jego przyjęcie nastąpi na kolejnym posiedzenia.
Ad.pkt.2. Działania prewencyjne i egzekucyjne Straży Miejskiej w Słupsku w oparciu
o regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta.
(Materiał na ww. stanowi zał.nr 3 do niniejszego protokołu.)
Komendant Straży Miejskiej Paweł Dyjas przedstawił złożony materiał.
Głos w dyskusji zabierali radni: Tadeusz Bobrowski, Andrzej Obecny, Jan Lange.
Radni zwrócili uwagę na problem ze śmieciami gromadzonymi przez działkowców poza terenem
ogrodów, gdyż zadeklarowana przez związek ilość pojemników na śmieci, które będą z terenu
ogrodów działkowych wywożone jest zbyt mała w stosunku do potrzeb oraz problem
z przedsiębiorcami, którzy nie maja podpisanych umów na wywóz odpadów i podrzucają je
do czyichś pojemników.
Z-ca Prezydenta Marek Biernacki poinformował, że są na dobrej drodze ku rozwiązaniu tych
problemów.
Ad.pkt.3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta odnośnie wyodrębnienia
Cmentarzy z Zarządu Infrastruktury Miejskiej.
Z-ca Prezydenta Marek Biernacki powiedział, że w 2016 r. dokonali analizy, z której wynika,
że wyodrębnienie cmentarzy z ZIM jest nieopłacalne ze względu chociażby na konieczność
zatrudnienia pracowników biurowych, którzy musieliby zająć się obsługą finansowo –
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administracyjną utworzonej jednostki. Przewidują, że musieliby zatrudnić dodatkowo 5 osób.
Doszli też do wniosku, że firma wymaga pewnej reorganizacji, by nie dochodziło do takich sytuacji
jak ta ze zniszczeniem zabytkowych grobów.
Nadmienił, że myślano też o połączeniu Cmentarzy z PGK. Poinformował, że jest to jednak
nieoficjalne stanowisko w sprawie. Na koniec zdementował, że nieprawdą jest jakoby dochody
z cmentarzy konsumowane były przez inne działalności ZIM.
Dyrektor ZIM Jarosław Borecki powiedział, że połączenie tych dwóch jednostek może i nie było
najlepszym rozwiązaniem, ale rozdzielenie ich łączyłoby się z dodatkowymi kosztami i problemem
z pozyskaniem nowych pracowników.
Radny Andrzej Obecny stwierdził, że przeprowadzana analiza nie jest wiarygodna i zrobiono ją pod
konkretne twierdzenie.
Radny Tadeusz Bobrowski poprosił o oficjalne stanowisko w sprawie.
Radny Jan Lange podsumowują powiedział, że Komisja oczekuje na przedstawienie jej oficjalnego
stanowiska Prezydenta w tej sprawie.
Następnie radni zapoznali się z uzupełniającą informacja na temat funkcjonowania cmentarzy
komunalnych, o którą poprosili na lutowym posiedzeniu.
(Informacja stanowi zał.nr 4 do niniejszego protokołu.)
Głos w dyskusji zabrali radni: Andrzej Obecny, Anna Mrowińska, Jarosław Teodorowicz, Jan
Lange.
Radna Anna Mrowińska poprosiła o szczegółową informację na temat kosztów budowy i kalkulacji
ceny sprzedaży nisz w kolumbarium, gdyż z informacji wynika, że nisze sprzedawane są za 5 600 zł
a budowane za 2000 zł.
Z-ca Prezydenta Marek Biernacki zobowiązał Dyrektora do przygotowania takiej informacji
dla radnej.
Ad.pkt.4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych
opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. (Druk Nr 38/3)
Projekt uchwały przedstawiła Dyrektorka WPoM Teresa Dobak.
Głos w dyskusji zabierali radni: Tadeusz Bobrowski, Jan Lange, Anna Mrowińska, Paweł
Szewczyk, Jarosław Teodorowicz, Andrzej Obecny.
–

Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania jednogłośnie (6 głosów za) zaopiniowała pozytywnie ww. projekt uchwały.
opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska
na 2017 r. (Druk Nr 38/9)
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta.
Głos w dyskusji zabierali radni: Tadeusz Bobrowski, Jan Lange.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji, w wyniku
głosowania większością głosów ( 4 głosy za, bez głosów przeciw, 2 wstrzymujące się) zaopiniowała
pozytywnie ww. projekt uchwały.
–

Ad.pkt. 5 Sprawy bieżące.
– opinia Komisji dot. pisma Parafii NMPKRŚ i NSJ w Słupsku z dnia 10 kwietnia 2017 r. w
sprawie dofinansowania restauracji kościołów.
(Całość sprawy znajduje się w teczce ORM.0004.38.2017)
Głos w dyskusji zabrali radni: Jan Lange, Paweł Szewczyk, Anna Mrowińska, Andrzej Obecny,
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Tadeusz Bobrowski.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji,
przez aklamację zwraca się do Przewodniczącej Rady z wnioskiem o zorganizowanie spotkania
z Proboszczami ww. Parafii w celu udzielenia radnym dodatkowych informacji (zapoznania
z podpisaną umową, wyjaśnieniami dotyczącymi braku wsparcia ze strony Kurii, przyczynami
tak znacznego niedoboru środków).
Przewodniczący Komisji Jan Lange poinformował, że radni otrzymali odpowiedź Z-cy Prezydenta
Marka Biernackiego na wniosek Komisji w sprawie zaniechania likwidacji szaletów miejskich,
z którego wynika, że nie zamierza odstąpić od swojej decyzji.
(Odpowiedź Prezydenta w ww. sprawie wraz z dołączoną do niej analizą funkcjonowania szaletów
stanowi zał.nr 9 do niniejszego protokołu.)
Członkowie Komisji byli oburzeni z powodu udzielonej im odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Jan Lange zaapelował do Prezydenta o weryfikację stanowiska
w tej sprawie.
Następnie nawiązał do pismo Z-cy Prezydenta Marka Biernackiego w sprawie projektów trzech
porozumień międzygminnych w sprawie budowy Schroniska dla Zwierząt.
Stwierdził, że dyskusja na temat budowy schroniska odbyła się na poprzednim posiedzeniu
i Prezydent zna zdanie członków Komisji w tej sprawie.
(Pismo w sprawie porozumień międzygminnych stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu.)
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:
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