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Protokół Nr 26/2021
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 21 września 2021 roku
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu kworum otworzył o godz. 1300
posiedzenie Komisji, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku, sala
konferencyjna 202. Przywitał Starostę Słupskiego, radnych i zaproszonych gości.
(lista obecności radnych stanowi zał. nr 1)
Ad 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji – przypomniał, że program posiedzenia
komisji radni otrzymali wcześniej w zaproszeniu (zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu).
Poinformował, że wpłynęły projekty uchwał Rady Powiatu Słupskiego. Zaproponował wprowadzić
je do porządku posiedzenia komisji, są to:
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
Przystąpił do głosowania i zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem do porządku posiedzenia
komisji przedstawionych projektów uchwał, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdził, że
projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku posiedzenia komisji.
Zapytał, czy radni mają inne propozycje. Innych propozycji nie było. Stwierdził, że w wyniku
głosowania projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku posiedzenia komisji w pkt 4 ppkt 10
i 11 i przystąpił do realizacji programu posiedzenia komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z 24 sierpnia 2021 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Wyrażenie opinii o projektach uchwał:
1) w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek
Powiatowo-Gminny";
2) w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek
Powiatowo- Gminny”;
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3) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina
Damnica)”;
4) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie
Sławieńskim (gmina Kobylnica)”;
5) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację zadania
pn. ,, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy
Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)”;
6) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina
Kępice)”;
7) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina
Ustka)”;
8) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina
Potęgowo)”;
9) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina
Słupsk)”;
10) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 r,
11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego
5. Sprawy różne.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 24 sierpnia 2021 roku.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - przypomniał, że protokół
był do zapoznania w Wydziale Organizacyjnym p. 207 oraz na stronie internetowej BIP Starostwa
Powiatowego. Zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół Komisja
przyjęła.
Ad. 3.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu - poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała pozytywną opinię. Dochody zostały wykonane na dobrym poziomie 50,4 %: bieżące- 54,34%
natomiast majątkowe- 35,22%. Związane jest to z tym, że część zadań inwestycyjnych drogowych
wykonane zostaną w drugim półroczu, co powoduje, że gminy nie przekazały jeszcze środków na
realizację tych zadań. W związku z tym, że jak co roku zadania inwestycyjne wykonane są pod koniec
roku stąd tak niskie wykonanie. Wydatki ogółem- 32,28%, wydatki bieżące- 47,71%, majątkowe
niskie wykonanie 3,96% Nadmieniła, że wykonanie dochodów jest wyższe niż wykonanie wydatków
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stąd też budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 16 426 246,65 zł tj. 65,18%. Przychody stanowią
85,25%, z tym że z przychodów nie zostały jeszcze emitowane obligacje planowane na przełom
listopada i grudnia. Rozchody są zgodne z harmonogramem spłat wynikających z umów z bankami
tj. 1,45%. Nadwyżka operacyjna wynosi 8 956 327,93 zł.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - zapytał radnych, czy mają pytania do
informacji.
(Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Ad. 4.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego :
ppkt. 1) w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski Związek
Powiatowo-Gminny";
Pan Marcin Kowalczyk Członek Zarządu- powiedział, że odbyło się spotkanie starosty słupskiego
z prezesem Rady Ministrów. Powiedział, że powiaty mogą tworzyć związki z gminami czyli związki
powiatowo- gminne. Utworzenie takiego związku wymaga podjęcia stosownych uchwał przez rady
gmin i powiatu. W związku z tym odbyły się spotkania z samorządami gminnymi. Powołanie takiego
związku daje większe możliwości w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Związek we
wszystkich naborach będzie mógł złożyć po trzy wnioski łącznie z samorządami gminnymi
,będącymi członkami związku.
Radny Paweł Gonera- zapytał ile ten związek będzie kosztował np. gminę Główczyce.
Pan Marcin Kowalczyk Członek Zarządu- odpowiedział, że na jednym z pierwszych spotkań
z samorządami gminnymi klucz który został im przedstawiony to 100 000 zł, i jest to minimalny
koszt jaki będzie kosztował związek. Gmina Główczyce zgodnie z liczbą mieszkańców poniesie koszt
6 500 zł. Dodał, że jeżeli później będą złożone wnioski i Gmina Główczyce będzie jednym
z partnerów tego związku, to będzie partycypowała w kosztach inwestycji prowadzonych na swoim
terenie.
Radny Paweł Gonera- powiedział, że stworzenie związku poniesie za sobą na pewno większe
koszty, przede wszystkim związane z zatrudnieniem nowych pracowników, którzy będą ten związek
obsługiwały.
Pan Marcin Kowalczyk Członek Zarządu- odpowiedział, że starostwo będzie się posiłkować
zasobami kadrowymi, które posiada i wynagradzać cząstkowymi premiami.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji- zapytał radnych, czy mają pytania
do przedłożonego projektu uchwały. Pytań nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
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ppkt. 2) w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą "Słupski
Związek Powiatowo- Gminny”;
Pan Marcin Kowalczyk Członek Zarządu- powiedział, że przedmiotowy statut został
wypracowany w wyniku wspólnych prac Powiatu oraz wszystkich gmin, przy uwzględnieniu
zgłaszanych w toku uzgodnień. Nadmienił, że w dniu 26 sierpnia Wojewoda Pomorski pozytywnie
zaopiniował statut.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - zapytał radnych, czy mają pytania
do przedłożonego projektu uchwały. Pytań nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie z jednym głosem
wstrzymującym
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
ppkt. 3) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Damnica na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy (gmina
Damnica)”;
ppkt 4) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie
Sławieńskim (gmina Kobylnica)”;
ppkt 5) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Dębnica Kaszubska na realizację
zadania pn. ,, Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy
Kaszubskiej (gmina Dębnica Kaszubska)”;
ppkt 6) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kępice na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (gmina
Kępice)”;
ppkt 7) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Ustka na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (gmina
Ustka)”;
ppkt 8) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (gmina
Potęgowo)”;
ppkt 9) w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Słupsk na realizację zadania pn.
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie (gmina Słupsk)”;
Pan Kamil Słomiński starszy inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji- powiedział,
że wszystkie uchwały od ppkt 3 do ppkt 9 są analogiczne do siebie. Różnią się jedynie lokalizacją
przejścia oraz kosztem finansowym. Nadmienił, że jest to nabór z Rządowego Funduszu Dróg. Na
początku roku odbył się nabór dedykowany dla przejść dla pieszych. Siedem złożonych wniosków
zostało rozpatrzonych pozytywnie. Projekty uchwał dotyczą siedmiu przejść dla pieszych, w ciągu
drogi powiatowej: 1139G w Damnicy w kwocie 76 500 zł, 1153G w Runowie Sławieńskim - 55 000
zł, 1172G w Dębnicy Kaszubskiej- 71 000 zł, 1147G w Osowie- 76 500 zł, 1112G w Przewłoce50 000 zł, 1188G Łupawie- 76 500 zł, w Redzikowie- 330 000 zł. (przewidziana sygnalizacja
świetlna). Wszystkie zadania oprócz Redzikowa w 80% są finansowane z funduszu natomiast po 10%
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ze strony powiatu i gminy. W przypadku Redzikowa nabór obejmował maksymalną kwotę
dofinansowania 200 000 zł przez co procent dofinansowania spada, czyli 200 000 zł dofinansowania
po 65 000 zł gmina i powiat.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - zapytał radnych, czy mają pytania
do przedłożonych projektów uchwał. Pytań nie było. Projekty uchwał od ppkt 3 do ppkt 9 poddał pod
głosowanie. W wyniku głosowania stwierdził, że zostały one zaopiniowane pozytywnie jednogłośnie
(Projekty uchwał stanowią załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 do protokołu)
Pan Kamil Słomiński starszy inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji- odniósł się
do wcześniejszego pytania radnego Pawła Gonery. Odpowiedział, że na razie powiat jest na etapie
wykonania adaptacji typowego projektu hali. Pierwotny termin ustalony na początku adaptacji to był
29 lipca 2021 r. Inwestycja ta obejmuje bardzo szeroki zakres. Największą barierą, która nie mogła
być ustalona na etapie pierwotnego terminu dotyczyła wymiennika wewnątrz adaptowanego obiektu.
Wstępnie planowana ona była na zewnątrz, lecz po ustaleniach okazało się, że musi się ona znajdować
wewnątrz. W związku z tym wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu realizacji zadania. Kolejną
przyczyną, która miała wpływ na przesunięcie terminu był pożar na terenie Zespołu Szkół
Agrotechnicznych. W ślad za pożarem zostało zlecone m.in. wykonanie aktualizacji mapy docelowej,
ponieważ zmieniły się uwarunkowania umiejscowienia tej hali. Dodatkowo była to sytuacja związana
z zielenią. Nadmienił, że została zinwentaryzowana zieleń o ponadprzeciętnych walorach. Kolejną
przyczyną były problemy związane z uzyskiwaniem pozwoleń.
Radny Paweł Gonera- powiedział, że podchodzi sceptycznie do budowy hali przy Zespole Szkół
Agrotechnicznych. Nadmienił, że nie widzi sensu jej budowy ponieważ koszty stale rosną.
Pan Marcin Kowalczyk członek Zarządu- odniósł się do wypowiedzi radnego Pawła Gonera
zgadzając się, że koszty rosną. Dodał jednak, że pieniądze na realizację tej inwestycji zostały
pozyskane z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nadmienił również, że jest możliwość złożenia
kolejnych wniosków na budowę hali. Dodatkowo zostaną bowiem złożone wnioski do Polskiego
Ładu, jako powiat lub do Ministerstwa Sportu i Kultury.
ppkt 10) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zwiększa się dochody i wydatki
o 3 984 638 zł. W związku z tym, że wydatki i dochody są równe nie następuje zmiana deficytu
przychodów ani rozchodów. Zmiany dotyczą:
- zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 4 000 000 zł dotyczącego ,,budowy i wyposażenia
hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową".
Dochody te zostaną przeniesione do roku 2022 i znajdą się w projekcie budżetu przyszłorocznego
a na razie zostały przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ realizacja całego
zadania po otrzymaniu dokumentacji projektowej będzie realizowana od przyszłego roku do 2023 r.
Przeniesienie tych środków spowodowane jest przedłużającymi się terminami pozyskania
niezbędnych pozwoleń do wykonania dokumentacji;
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- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 13 271 zł w Gospodarce gruntami i nieruchomościami
z tytułu wpływów w wysokości odpisu 25% i 5% za realizację zadań z zakresu administracji
rządowej;
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2 091 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w związku z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za
uszkodzone dwa laptopy ;
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 175 271 zł na realizację nowego zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników
w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem i robót dodatkowych wzdłuż drogi
powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce)", realizowanego w latach 2020-2022.
- przeniesienia kwoty 2 173 zł z rozdziału Pozostała działalność z dotacji celowej dla Miasta Słupsk
z oszczędności na realizacje porozumienia z Gminą Miasto Ustka dotyczącego współfinansowania
kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - zapytał radnych, czy mają pytania
do przedłożonego projektu uchwały. Pytań nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu)
ppkt. 11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu- powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej
zostały ujęte wszystkie zmiany, które znajdują się w uchwale budżetowej. Dokonuje się zmian
w przedsięwzięciach:
- „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz
z dokumentacją projektową”, przeniesienie limitu wydatków z roku 2021 w kwocie 4 000 000 zł do
roku 2022;
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G
polegająca na wykonaniu chodników w miejscowości Dargoleza i Pobłocie wraz z odwodnieniem
i robót dodatkowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G (Gmina Główczyce);
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. „Pomorskie dzieciom”. Przedsięwzięcie to
zostało wprowadzone do budżetu uchwałą.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - zapytał radnych, czy mają pytania
do przedłożonego projektu uchwały. Pytań nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu)
Ad. 10.
Sprawy różne.
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji- poinformował, że na komisji obecni są dwaj
przedstawiciele nadzorów Wodnych: ze Słupska i ze Sławna.
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Pan Paweł Szczoczarz Kierownik Nadzoru Wodnego ze Słupska- przedstawił strukturę Wód
Polskich, zadania Nadzorów Wodnych oraz warunki dokonania zgłoszenia wodnoprawnego.
Nadmienił, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie istnieje od 1 stycznia 2021 r. i jest
głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. W jej skład wchodzą m in.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie , Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie,
Poznaniu, Rzeszowie , Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu; 50 Zarządów Zlewni oraz 330 Nadzorów
Wodnych. Do podstawowych zadań nadzorów Wodnych należą m. in. utrzymanie wód oraz urządzeń
wodnych administrowanych przez Wody Polskie, monitorowanie sytuacji na ciekach i prowadzenie
współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej, prowadzenie postępowań
administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych oraz opiniowanie dokumentacji przy
kolizjach inwestycji z wodami płynącymi. Nadzór Wodny w Słupsku obejmuje swoim zasięgiem
głównie: Powiat miasto Słupsk, słupski oraz bytowski na terenie których występują śródlądowe wody
powierzchniowe płynące administrowane przez tut. Nadzór Wodny oraz gminy: Kobylnica, Ustka,
Smołdzino, Główczyce, Potęgowo, Dębnica Kaszubska, Damnica, Kępice, Czarna Dąbrówka,
Kołczygłowy, Trzebielino oraz miasto Ustka. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem
działania Nadzoru Wodnego w Słupsku wynosi 1 510 km2; rzeki – 471,2 km; kanały- 39.2 km; wały
przeciwpowodziowe – 28,9 km; jeziora 500,07 ha oraz 5 stacji pomp (przepompowni): Gardna V,
Gardna V- VI, Gardna VII, Gardna VIII, Gardna IX -X. Nadmienił, że na terenie działania Nadzoru
Wodnego w Słupsku w roku 2020 wykonano m. in. konserwację bieżącą rzek, kanałów, okaszanie
wałów przeciwpowodziowych , usuwanie drzew, wykonanie usług w zakresie utrzymania wód
i urządzeń wodnych w kwocie 1 207 162,62 zł. Jest to porównywalna kwota do roku ubiegłego.
Głównymi odbiorcami są gmina Ustka i gmina Smołdzino. Nadzór wykonał wiele prac w zakresie:
utrzymania wód i urządzeń wodnych- stacji pomp, wałów itp. na terenie gmin: Smołdzino, Ustka,
Kobylnica, Słupsk, Dębnica Kaszubska i Potęgowo (646 969,70 zł); dwukrotnego okaszania wałów
przeciwpowodziowych na terenie gmin: Ustka i Smołdzino (184 500,00 zł); zabudowy wyrw i nor
bobrowych w wałach przeciwpowodziowych na terenie gmin: Ustka i Smołdzino (123 000,00 zł);
konserwacji bieżącej rzek i kanałów na terenie gminy Ustka (51 475,58 zł) oaz likwidacji zatorów na
rzece Słupi i Łupawie (75 030,00 zł).
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji- zapytał, która z elektrowni funkcjonuje
w ramach spółki pracowniczej.
Pan Paweł Szczoczarz Kierownik Nadzoru Wodnego ze Słupska- odpowiedział, że w Jaworach
była prywatna.
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji- nie zgodził się, twierdząc, że pracownicy
w Krzyni posiadają pakiet pracowniczy, właścicielski.
Pan Paweł Szczoczarz Kierownik Nadzoru Wodnego ze Słupska- przedstawił dodatkowo
zgłoszenia wodnoprawne, które jeszcze należą do zadań Nadzoru Wodnego m. in. - wykonanie
pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego
poszczególnych elementów; - postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele
mieszkaniowe lub usługowe; - prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne
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napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych; - wykonanie kąpieliska lub
wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza
terytorialnego; -trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; -prowadzenie robót w wodach oraz
innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych; -wykonanie urządzeń
odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice
terenu, którego zakład jest właścicielem.
Pan Jan Olech Przewodniczący Rady- zapytał czy zadania wykonywane są przez pracowników czy
wyłaniani są wykonawcy w przetargach.
Pan Paweł Szczoczarz Kierownik Nadzoru Wodnego ze Słupska- odpowiedział, że w przetargach.
Pan Marek Klonowski p.o. kierownika Nadzoru Wodnego ze Sławna- dodał, że na chwilę obecną
są na terenie koszenia wałów w obrębie Modły. Nadmienił, że specyfikacja pracy jest inna. Nie ma
bowiem strażników. Zadania stałe na swoich ciekach wykonywane są w ramach usług stałych,
w przetargach wyłaniana jest firma, która przez cały rok wykonuje czynności dotyczące bieżącego
utrzymania m. in. wycinka drzew, usuwanie zatorów i walka z bobrami. Nadmienił, że pozostały
zadania na które nie został jeszcze wyłoniony wykonawca. Dodał, że do Nadzoru Wodnego
w Sławnie należy 500 km cieków.
Radny Andrzej Wojtaszek – zapytał kto decyduje o usuwaniu powalonych drzew wzdłuż rzeki.
Pan Paweł Szczoczarz Kierownik Nadzoru Wodnego ze Słupska – odpowiedział, że zwały nie
potrzebują decyzji wójta, burmistrza czy starosty. Są usuwane na podstawie spisanego protokołu
z miejsca oględzin.
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji- - przedstawił, sytuację zaszczepialności
w poszczególnych gminach powiatu słupskiego. Zapytał, czy radni mają inne sprawy. Innych spraw
nie było. Po wyczerpaniu porządku zamknął posiedzenie komisji.
Zakończenie godz. 1406
Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Środowiska
I Bezpieczeństwa Publicznego
Grzegorz Grabowski
Protokołowała:
Anna Lewicka
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