Protokół Nr 38/18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Finansów Rady Miejskiej
w Słupsku, które odbyło się w dniu 21 sierpnia 2018 r.
1. Sprawy regulaminowe.
– stwierdzenie quorum
Przewodniczący Komisji Jan Lange otworzył posiedzenie, powitał gości i stwierdził quorum – lista
obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
– przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Komisji Jan Lange przypomniał, że zawiadomienie wraz z proponowanym
porządkiem radni otrzymali w korespondencji. Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić wnioski do tego
porządku obrad.
Nikt nie zgłosił wniosków, wobec tego poddał porządek obrad pod głosowanie.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania
jednogłośnie (3 głosy za) oraz Komisja Finansów (5 głosów za) przyjęła do realizacji n/w
porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do
złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie
wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”.
Ad.pkt.2 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu
pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”.
(Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku
o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn.”Zarządzanie wodami opadowymi na terenie
zlewni rzeki Słupi” (druk nr 55/1) stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) ).
Radny Tadeusz Bobrowski powiedział, że w godzinach rannych podano komunikat, iż woda
w Słupsku jest zanieczyszczona i nie zaleca się jej pić. Poprosił o wyjaśnienie co się stało.
Zastępca Prezydenta Miasta Marek Biernacki wyjaśnił, że doszło do pożaru stacji uzdatniania wody
stąd trzeba było wyłączyć pompy. Nastąpiło zmętnienie wody. Nie wystąpiły aż tak szkodliwe
związki dla zdrowia, ale zaleceniem było, aby wody w ten dzień nie pić.
Następnie przedstawił projekt uchwały.
Radny Jerzy Mazurek zapytał, czy właściciel terenu przy ul. Szczecińskiej podpisał zgodę na
budowę.
Dyrektor ZIM Jarosław Borecki poinformował, że wstępną zgodę Miasto uzyskało. Starostwo nie
wniosło żadnej uwagi, ale po otrzymaniu projektu wstrzymali się z podpisem, co jest niezrozumiałe.
Stwierdził, że na dzień dzisiejszy zgody nie ma.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki powiedział, że Starostwo zmieniło swoje plany
i zaczęło planować budowę hali sportowej na tym terenie przy ul. Szczecińskiej. Niemniej jednak
dodał, że nie ma przeszkód by stanął tam również zbiornik retencyjny.
Radna Anna Mrowińska stwierdziła, że Miasto miało wstępną zgodę Starostwa, ale niestety
Starostwo zgodę tę wycofało. Na dzień dzisiejszy zgody nie ma.
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Radna Bernadetta Lewicki stwierdziła, że temat dzierżawy terenu jest w ogóle niedogadany. Projekt
trzeba złożyć 31 sierpnia br., więc czy w ogóle zdążymy ze wszystkim. Co się stanie, jak Miasto
otrzyma mniej dofinansowania. Czy Miasto podoła długom.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska zapytała, czy inwestycje te muszą być
usytuowane właśnie w tych miejscach. Czy budowa przy Portowej, to takie najważniejsze
przedsięwzięcie.
Radny Andrzej Obecny zapytał, czy można zadanie wykonać segmentowo, czy musi być robiony
od razu cały system.
Skarbnik Miasta Słupska Artur Michałuszek wyjaśniła wszystkie kwestie finansowe związane
z realizacją tego zadania.
Z-ca Prezydenta Miasta Słupska Marek Biernacki odniósł się do pozostałych poruszonych przez
radnych kwestii.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Jan Lange powiedział, że nie może zrozumieć
tego, że od 2014 roku nie jest temat dobrze przygotowany. Zapytał, czy naprawdę wcześniej nie
można było wszystkiego ustalić ze Starostą. Jeśli chodzi o finanse, to chciałby podkreślić, że nie ma
rozstrzygniętego przetargu na węzeł transportowy, nie zakończone są kliny zieleni i inne zadania.
Jego zdaniem Miasto wszystkiego finansowo nie udźwignie.
Radny Jerzy Mazurek zaproponował, że może uczestniczyć w rozmowach ze Starostwem
w sprawie podpisania zgody, jeżeli radni wyrażą taką wolę.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji poddali projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww.
projektem uchwały w drodze dyskusji, w wyniku głosowania (przy 1 głosie za, 1 głosie
przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się) nie wydała opinii.
Komisja Finansów Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały
w drodze dyskusji, w wyniku głosowania większością głosów (bez głosów za, 2 głosach
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się) zaopiniowała projekt negatywnie.
Na tym protokół zakończono.
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