1
Protokół Nr 38/18
z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku,
które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2018 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
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski przypomniał, że zawiadomienie wraz
z proponowanym porządkiem radni otrzymali w korespondencji. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić
wnioski do tego porządku obrad.
(Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu)
Nikt nie zgłosił wniosków, wobec tego 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. Informacja o przebiegu realizacji Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku.
3. Informacja o wynikach rozmów z MATBET-em dotyczących rozwiązania problemów
infrastruktury (wymiana gruntów, zbiorniki retencyjne itd.) umożliwiających podjęcie
realizacji osiedla w dzielnicy „Zachód” o roboczej nazwie „Nowe Miasto” oraz zapoznanie
się z projektem umowy w tej sprawie.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy bieżące.
-

przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski poddał pod głosowanie Protokół Nr 37/18
z posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 marca 2018 r.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie
(6 głosów za) przyjęła Protokół Nr 37/18 z posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 marca
2018 r.
Ad.pkt.2 Informacja o przebiegu realizacji Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku.
(Informacja w sprawie przebiegu realizacji Parku Wodnego „Trzy Fale” stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszego protokołu)
Prezes Spółki „Trzy Fale” Grzegorz Juszczyński przedstawił informację o przebiegu realizacji
Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku.
W dyskusji udział wzięli: radny Bogusław Dobkowski, radna Anna Rożek, radna Aldona Żurawska,
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki, Dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji Agnieszka Klimczak, radna Bernadetta Lewicka.

2
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z informacją
o przebiegu realizacji Parku Wodnego „Trzy Fale” w Słupsku przyjęła informację
do wiadomości.
Ad.pkt.3 Informacja o wynikach rozmów z MATBET-em dotyczących rozwiązania
problemów infrastruktury (wymiana gruntów, zbiorniki retencyjne itd.)
umożliwiających podjęcie realizacji osiedla w dzielnicy „Zachód” o roboczej nazwie
„Nowe Miasto” oraz zapoznanie się z projektem umowy w tej sprawie.
(Kompendium wiadomości dotyczących wyników rozmów z MATBET-em w sprawie rozwiązania
problemów infrastruktury umożliwiających podjęcie realizacji osiedla w dzielnicy „Zachód”
o roboczej nazwie „Nowe Miasto” oraz projektu umowy w tej sprawie stanowi załącznik Nr 4
do niniejszego protokołu).
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki przedstawił informację o wynikach rozmów
z MATBET-em dotyczących rozwiązania problemów infrastruktury (wymiana gruntów, zbiorniki
retencyjne itd.) umożliwiających podjęcie realizacji osiedla w dzielnicy „Zachód” o roboczej
nazwie „Nowe Miasto”.
Pan Joachim Kijewski MAT-BET powiedział, że jego zdaniem wody powinny być
zagospodarowywane tam gdzie spadną. Nie należy ich zbierać. Dodał, że problem robi się wtedy,
kiedy wody opadowe zaczynają się grodzić, ale może zrobić system rozsączający, który pozwoli na
rozwiązanie problemu.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki powiedział, że nie jest to prostą sprawą, gdyż aby
system wprowadzić trzeba mieć wolny teren, a nie zrobi się tego przy ścisłej zabudowie.
Podkreślił, że Miasto nie hamuje rozwoju budownictwa na tamtym terenie i dalej będzie
podejmowało kroki by budownictwo się rozwijało.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski stwierdził, że jeżeli Słupsk ma mieć nowych
mieszkańców, to trzeba im stwarzać warunki mieszkaniowe.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z informacją
o wynikach rozmów z MATBET-em dotyczących rozwiązania problemów infrastruktury
(wymiana gruntów, zbiorniki retencyjne itd.) umożliwiających podjęcie realizacji osiedla
w dzielnicy „Zachód” o roboczej nazwie „Nowe Miasto” w drodze dyskusji przez aklamację
przyjęła ją do wiadomości.
Jednocześnie przyjęła do wiadomości deklarację Z-cy Prezydenta Miasta Słupska
Marka Biernackiegp, że Miasto nie będzie blokowało żadnych działań zmierzających
do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Ad.pkt.4 Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych:
(Projekty uchwał stanowią załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w Słupsku, która odbędzie
się 25 kwietnia 2018 r.)
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
(druk Nr 51/6)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały

3
w w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) zaopiniowała go pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
(druk Nr 51/7)
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
W dyskusji udział wzięli: radna Anna Rożek, radna Bernadetta Lewicka, radna Aldona Żurawska,
radny Robert Danielkiewicz, Dyrektor SOSiR Agnieszka Klimczak, Skarbnik Miasta Artur
Michałuszek, radna Lidia Matuszewska.
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 2 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała go pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Słupska na lata 2018-2033 (druk Nr 51/8)
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 większością głosów (przy 5 głosach za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się) zaopiniowała go pozytywnie.
- opinia Komisji dot. projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. (druk Nr
51/10)
Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Andżelika Pieńkowska przedstawiła projekt uchwały.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka przedstawiła uzasadnienie
projektu uchwały.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (przy 5 głosach za, bez głosów
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się) zaopiniowała go pozytywnie.
Ad.pkt.5 Sprawy bieżące.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki poinformował radnych o spotkaniu jakie miało
miejsce w dniu 17 kwietnia br. ze spółkami PKP w sprawie dworca kolejowego.
(Pismo dotyczące zmiany terminu spotkania stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Powiedział, że notatkę z tego spotkania dostarczy zaraz po jej podpisaniu przez wszystkie strony
biorące udział w spotkaniu.
Dodał, że na spotkaniu padła deklaracja rozbiórki dworca i budowę nowego, mniejszego
o powierzchni 3.000 metrów powierzchni użytkowej, trzykondygnacyjnego. Stwierdził, że teraz
trzeba wszystkie uzgodnienia przyspieszyć i dążyć do podpisania porozumienia.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski zapytał, czy jest szansa, aby porozumienie
to podpisać do końca bieżącej kadencji Rady.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki stwierdził, że innego wyjścia nie widzi.
Dodał, że kolejne spotkanie ma odbyć się w miesiącu maju, do końca czerwca mają być podpisane
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dokumenty z tego spotkania, a następnie ma być przygotowany projekt porozumienia.
Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski stwierdził, że Komisja wyczerpała porządek obrad.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Bożena Dacko
Przewodniczący Komisji
Bogusław Dobkowski

