Protokół Nr 29/17
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej
w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 października 2017 r.
1. Sprawy regulaminowe.
– stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Komisji Anna Rożek przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu
i stwierdziła, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych opinii i wniosków.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
- przyjęcie porządku obrad
Następnie przypomniała zaproponowany w zawiadomieniu porządek obrad i zapytała, czy są wnioski o jego zmianę. Nadmieniła, że Z-ca Prezydenta Miasta Marek Biernacki zwrócił się pismem
o możliwość zaprezentowania Komisji przygotowywanego projektu uchwały tzw. „reklamowej”.
Zaproponowała, by Komisja zapoznała się z nim w pkt. Sprawy bieżące.
(Zawiadomienie stanowi zał.nr 2 do niniejszego protokołu.)
Wobec braku uwag i wniosków poddała pod głosowanie poniższy porządek obrad:
Proponowany porządek obrad:

1.
2.
3.
4.

Sprawy regulaminowe.
Analiza dalszych etapów ringu wraz ze zmianami przestrzennymi.
Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
Sprawy bieżące.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji powyższy porządek obrad.
– przyjęcie protokołu
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokół Nr 28/17 z posiedzenia Komisji w dniu
16 października 2017 r. został wyłożony do zapoznania się, a jego przyjęcie nastąpi na koniec posiedzenia.

Ad.pkt.2 Analiza dalszych etapów ringu wraz ze zmianami przestrzennymi.
Dyrektor WPT Robert Linkiewicz przedstawił prezentację.
(Materiały i prezentacja stanowi zał.nr 3 do niniejszego protokołu.)
Głos w dyskusji zabierali radni: Jarosław Teodorowicz, Paweł szewczyk, Beata Chrzanowska,
Andrzej Obecny, Tomasz Czubak.
Radni zwrócili uwagę na dziwny przebieg ringu w okolicy ul. Słonecznej, a także na brak
społecznej zgody na to by ring przebiegał przez tzw. os. Akademickie.
Radny Paweł Szewczyk powiedział, że Prezydent powinien przedstawić Komisji plan działania
w zakresie budowy ringu, określić źródła finansowania, czy muszą być przygotowani projektowo,
czy będą szli drogą wytyczona przez poprzednika, czy też będą zmieniać koncepcję.
Dodatkowych wyjaśnień udzielali: Z-ca Prezydenta Marek Biernacki, Dyrektor ZIM Jarosław
Borecki, którzy zwrócili uwagę, że proponowany przez radnych przebieg drogi zamiast
ul. Słoneczną przez tory i teren Plast - Boxu, gdzie w planach jest ścieżka rowerowa, byłby
kosztowny i wiązałby się z ostrym sprzeciwem firmy, której zabraliby dużą część należącego
do niej terenu. Poza tym utraciliby możliwość skorzystania z dofinansowania jakie mogą uzyskać
przy połączeniu z drogą krajową DK 21.
Ad.pkt. 3 Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
(Druk Nr 44/5)
Głos w dyskusji zabrała radna Anna Rożek.
–

Komisja Porządku Publicznego, Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Słupsku
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (bez głosów za, 1 głos przeciw,
3 wstrzymujące się) zaopiniowała negatywnie ww. projekt uchwały.
Ad.pkt.4 Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wszyscy członkowie Komisji zapoznali się
z odpowiedzią jaka została udzielona, po wniesionych przez nich poprawkach, uczniowi szkoły
Mechanicznej w sprawie przeprowadzonych przez niego badań na temat poszerzenia grona
zwolnionych z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.
(Całość sprawy znajduje się w teczce ORM.0004.52.2017)
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezydenta Miasta z dnia12 października 2017 r.,
znak: PT-I.0003.32.2017będące odpowiedzią na wniosek Komisji Porządku Publicznego
i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 18 września 2017 r. w sprawie
przeanalizowania możliwości wygospodarowania przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Słupsku większej ilości miejsc parkingowych dla pracujących w nim nauczycieli.
(Całość sprawy znajduje się w teczce ORM.0004.51.2017)
– przyjęcie protokołu
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do wyłożonego
na początku posiedzenia protokołu.
Wobec braku uwag poddała go pod głosowanie.
Komisja Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Słupsku
w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła protokół Nr 28/17 z dnia 16 października
2017 r.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Renata Szczęsna

Przewodnicząca Komisji
Anna Rożek

