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Protokół nr 28/2021
posiedzenia Komisji Polityki Społecznej
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 18 października 2021 roku
Przewodniczący Komisji, pan Piotr Basarab, po stwierdzeniu quorum, o godz. 1400 otworzył
posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Słupskiego, które odbyło się hybrydowo:
w sali 206 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz zdalnie
za pomocą programu eSesja. Przywitał obecnych radnych i zaproszonych gości.
(listy obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu).

Ad 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia
Pan Piotr Basarab przewodniczący Komisji – przypomniał, że porządek posiedzenia komisji radni
do zapoznania otrzymali w zaproszeniu (zaproszenie stanowi zał. nr 2 do protokołu). Poinformował,
że wpłynęły dodatkowe projekty uchwał Rady Powiatu Słupskiego do zaopiniowania:
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
Zaproponował wprowadzić je do porządku posiedzenia w punkcie 3 jako podpunkty a i b.
Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia komisji, kto jest przeciw, kto się
wstrzymał. Stwierdził, że porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. Projekty
uchwał zostały wprowadzone do porządku posiedzenia Komisji w punkcie 3 jako podpunkty: a i b.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z 20 września 2021 r.
3. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
a) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
4. Sprawy różne.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń Komisji z dnia 20 września 2021 r.
Pan Piotr Basarab przewodniczący Komisji – przypomniał, że protokół z ostatniego posiedzenia
Komisji, był wyłożony do wglądu w pokoju 207 w Wydziale Organizacyjnym oraz - w wersji
elektronicznej - w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Słupskiego w zakładce Komisje Rady

1

Powiatu – Protokoły Komisji. Zapytał, czy radni mają do niego uwagi. Głosów w tej sprawie
nie było. Stwierdził, że protokół został przyjęty.

Ad 3. a)
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Słupskiego na 2021 rok.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok. Dokonuje się w budżecie Powiatu
Słupskiego zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 763 660 zł i zmniejszenia po stronie wydatków
o kwotę 302 580 zł, w tym:
1) zwiększenie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 155 000 zł dochodów
majątkowych planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez:
a) Gminę Kobylnica w kwocie 80 000 zł przeznaczeniem na realizację już istniejącego w załączniku
inwestycyjnym zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III
końcowy (Gmina Kobylnica)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok stanowić będzie
podjęta w październiku bieżącego roku uchwała Rady Gmina Kobylnica zwiększająca wartość
pomocy finansowej w formie dotacji celowej o kwotę 80 000 zł, tj. z kwoty 2 654 241 na kwotę
2 734 241 zł. Powyższe spowoduje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160 000 zł,
tj. z kwoty 7 538 699 zł na kwotę 7 698 699 zł (środki własne Powiatu 598 141, środki z Gminy
Kobylnica 2 734 241 zł i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 366 317 zł) na realizację
ww. zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12 774 982 zł. Zwiększenie wartości zadania
następuje w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania
przebudowy jezdni, chodników i ciągu rowerowego. Zadanie realizowane w latach 2020 -2021,
b) Gminę Damnica w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania
inwestycyjnego pn. „Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G
w miejscowości Świtały (Gmina Damnica)”. Podstawę ujęcia dochodów w budżecie na 2021 rok
stanowić będzie podjęta w październik br. uchwała Rady Gminy Damnica. Powyższe spowoduje
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł na realizację ww. zadania. Z uwagi
na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów niezbędne jest wykonanie jej poszerzenia
poprzez ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu yomb oraz wykonanie pobocza
z kruszywa łamanego. Docelowa szerokość jezdni wyniesie 5 metrów. Zasadnym jest również
usprawnienie odprowadzenia wód opadowych z jezdni poprzez wykonanie wpustów deszczowych
wraz z przykanalikami. Zadanie realizowane w 2021 roku;
2) zwiększenie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 50 000 zł dochodów majątkowych
planowanych do uzyskania z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór na wprowadzenie nowego
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań –
Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska). W związku z wprowadzeniem powyższej zmiany
zwiększają się również wydatki na realizację ww. zadania o kwotę 100 000 zł (Nadleśnictwo 50 000
zł i środki własne Powiatu 50 000 zł). Zakres robót obejmuje przebudowę drogi o łącznej długości
0,75 km poprzez wykonanie nawierzchni w części z kruszywa łamanego oraz w pozostałej części
z płyt żelbetonowych typu „yomb” ułożonych w dwóch rzędach z poboczami wraz z wykonaniem
przepustu i wykonaniem wycinki zakrzaczeń. Zadanie realizowane w roku 2021;
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3) zmniejszenie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 9 515 zł dochodów majątkowych
planowanych do uzyskania z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ustka w związku
z oszczędnościami na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1112G na zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 515 na realizacji ww. zadania;
4) zmiana źródeł finansowania w 2021 roku zadań inwestycyjnych w rozdziale „Drogi publiczne
powiatowe”:
a) zmniejsza się środki własne powiatu o kwotę 100 000 zł, tj. z kwoty 2 511 096 zł na kwotę
2 411 096 zł, a wprowadza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
100 000 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G
na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (Gmina Smołdzino),
b) zwiększa się środki własne Powiatu o kwotę 100 000 zł, tj. z kwoty 991 128 zł na kwotę 1 091 128
zł a zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 100 000 zł (całość
dofinansowania) na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G
stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)”;
5) zwiększenie w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 281 399 zł dochodów
bieżących w związku z uzyskaniem ponadplanowych środków ze sprzedaży map, danych z ewidencji
gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji udostępnianych z powiatowego zasobu
geodezyjnego. Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie w rozdziale „Zadanie
z zakresu geodezji i kartografii:
a) wydatków bieżących o kwotę 138 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych
z cyfryzacją części zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmująca operaty prawne i operaty
sytuacyjno-wysokościowe wraz z integracja danych oraz ze sporządzaniem zakresów przestrzennych
dla przedmiotowych operatów w związku z art. 7d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(100 000 zł) oraz na zakup 7 zestawów komputerowych (38 100 zł) dla pracowników Wydziału
Geodezji i Kartografii pracujących na stanowisku ds. prowadzenia bazy danych w wydziale baz
danych przestrzennych. Obecnie używane komputery nie są wydajne i zacinają się,
b) wydatków majątkowych o kwotę 143 299 zł z przeznaczeniem na realizację nowych zadań
inwestycyjnych:
- pn. „Zakup serwera dla aplikacji EWID 2007 na potrzeby Starostwa” w kwocie 75 069 zł. Serwer
dla aplikacji systemu EWID2007 – zintegrowania systemu obsługi ośrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz architektury i budownictwa oraz
aktualizacji licencji bazodanowej Oracle,
- pn. „Zakup licencji Oracle na potrzeby Starostwa” w kwocie 42 230 zł. Licencja Oracle ASFU,
będąca typem licencjonowania Oracle oznaczającego pełnie uprawnień użytkownika końcowego
w dostępie do wszystkich funkcji bazodanowych potrzebna do wdrażania i uruchamiania
dostarczanych przez Wykonawcę komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007,
instalacji bazy danych Oracle w infrastrukturze informatycznej Wydziału Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Słupsku,
- pn. „Zakup urządzenia do kopiowania wielkoformatowego na potrzeby Wydziału Geodezji
i Kartografii” w kwocie 26 000 zł w celu realizacji zadań wydziału w zakresie udostępniania
materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zakupione urządzenie
ma wspomóc obecne urządzenie, zakupione w 2016 roku, które nie spełnia technicznych wymagań
drukowania. Brak nowego urządzenia przełoży się na ograniczenie dostępności do cyfrowych
zbiorów kopii materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności do dokumentów
3

wchodzących w skład operatów technicznych z wynikami prac geodezyjnych, które powinny być
udostępnione w terminie 5 dni roboczych wykonawcom prac geodezyjnych do realizacji zgłoszonych
przez nich prac. Urządzenie będzie również służyło w obsłudze bieżącej wpływających wniosków
o udostępnienie materiałów zasobu. Wielokrotnie ich udostępnianie w formie wydruku usprawni
znacząco usprawni szybkość obsługi interesantów;
6) zwiększenie w rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę 5 000 zł dochodów i wydatków
bieżących w związku z większą niż przewidziano liczbą posiedzeń Komisji Urbanistycznych
finansowanych przez gminy z terenu Powiatu Słupskiego;
7) zwiększenie w rozdziale „Technika” o kwotę 278 395 zł dochodów bieżących w związku
z wpływem środków od Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za spalenia
budynku gospodarczego na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Środki z powyższej
zmiany w kwocie:
a) 200 000 zł przeznacza się na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole
Szkól Agrotechniczne w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”. W związku z powyższym
zadanie będzie finansowane ze środków własnych, a nie jak wcześniej planowano ze środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
b) 60 395 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale „Technika”
z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektromechanicznego, w tym: kosiarek, podkaszarek, nożyc
elektrycznych i spalinowych, odśnieżarek niezbędnych do bieżącego utrzymania chodników
i terenów zieleni wokół szkoły,
c) 18 000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego
pn. „Zakup kosiarki – traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”,
niezbędnego do bieżącego utrzymania terenów zieleni wokół szkoły;
8) zmniejszenie w Starostwie Powiatowym dochodów bieżących, w tym:
a) w rozdziale „Starostwo Powiatowe” o kwotę 11 400 zł w związku z mniejszymi niż planowano
wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
b) w rozdziale „Wpływy z innych opłat” stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 4 000 zł oraz
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 4 000 zł, dotyczących niezgłoszenia
w terminie zbycia lub nabycia pojazdów, z uwagi na zawieszenie terminów biegu spraw,
wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego na czas pandemii. Postępowania zostaną
wszczęte pod koniec roku 2021 i będą kontynuowane w roku 2022,
c) w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” o kwotę 47 500 zł w związku z brakiem wpływów
z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz mniejszym wpływem odsetek od lokat
terminowych;
9) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w tym:
a) w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zmniejszenie o kwotę 16 zł w związku z brakiem
wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych,
b) w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” zwiększenie o kwotę 4 066 zł, z tego: z tytułu wpływów
z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (66 zł) i wpływu
zasiłku pogrzebowego (4 000 zł). Środki z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie
wydatków bieżących w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” o kwotę 4 050 zł na specjalistyczne
usługi porządkowe na terenie Domu (wyrównanie i wzmacnianie nawierzchni trawników,
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rozplantowanie i uporządkowanie terenu po pracach związanych z nasadzeniami i pielęgnacją roślin
na terenie zielonym);
10) zwiększenie dochodów bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale
„Domy Pomocy Społecznej” o kwotę 89 996 zł, w tym: na wsparcie bieżącej działalności Domu
(4 000 zł) oraz dochodów majątkowych o kwotę 750 zł ze sprzedaży złomu. Środki z powyższej
zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej”
o kwotę 90 746 zł na:
a) zakup obuwia, odzieży zimowej oraz bielizny dla mieszkańców (11 000 zł), niezbędnego
wyposażania przeznaczonego do Wiaty na terenie parkowym w DPS, tj. ław i stołów dębowych, grilla
kamiennego ogrodowego (9 000 zł), materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, materiałów
do konserwacji i remontów bieżących, m. in. wymiana armatury sanitarnej w łazienkach, zużytych
części na nowe, poręczy na schodach w budynku mieszkalnym Pałac (37 846 zł), oleju opałowego
na okres zimowy (18 900 zł), licencji programu do anonimizacji dokumentów umieszczanych w BIP,
jak również przekazywanych na zewnątrz w innym trybie (1 000 zł) w łącznej kwocie 77 746 zł,
b) zakup leków i środków medycznych dla mieszkańców w kwocie 2 000 zł,
c) usługi konserwacyjne i naprawcze (konserwacja systemu pożarowego, naprawa mebli oraz
samochodu służbowego, drobne naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu kuchni) w kwocie 10 000
zł,
d) badania lekarskie pracowników w zakresie medycyny pracy w kwocie 1 000 zł;
11) zmniejszenie w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę 43 620 zł
dochodów bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu świadczonych usług
za dożywianie dzieci i dowóz uczniów, w związku z ograniczeniem działalności Ośrodka (brak
obecności wychowanków) w związku z panującą pandemią COVID-19;
12) zwiększenie w rozdziale „Rodziny zastępcze” o kwotę 18 605 zł dochodów bieżących
planowanych do otrzymania z tytułu wpływów z zawartych porozumień z innymi Powiatami
w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego. Środki
z powyższej zmiany przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale „Rodziny
zastępcze” o kwotę 18 605 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z powiatu słupskiego
w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach;
13) zwiększenie w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 500 zł
dochodów bieżących z tytułu wpływu darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na działalność
bieżącą placówki Centrum Administracji Domów dla Dzieci w Ustce. Środki z powyższej zmiany
przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł w rozdziale „Działalność
placówek opiekuńczo-wychowawczych” na zakup nowych podręczników dla wychowanków
Centrum;
14) zmniejszenie w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 1 980 507 zł (środki własne
Powiatu 1 400 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 580 507 zł) wydatków
majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku
i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu
słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego”, w związku
z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2022 ze względu na unieważnienie przetargu
i konieczność rozpisania nowego w miesiącu październiku br. na 2021 rok zaplanowano zakup
6 dużych autobusów, natomiast na 2022 rok zaplanowano zakup 4 małych autobusów. Zadanie
realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8 400 000 zł, z tego
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w poszczególnych latach kształtują się następująco: w 2021 roku 6 419 493 zł – środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku 1 980 507 zł, w tym: 1 400 000 zł – środki własne
Powiatu, 580 507 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
15) przeniesienie z wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku kwoty
18 131 zł z rozdziału „Pozostała działalność” w związku z oszczędnościami na realizacji zadań
pn.: „Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu Drogowego
nr 1 w Słupsku” (7 245 zł), „Zakup zamiatarki z boczną szczotką przykrawężnikową do Obwodu
Drogowego nr 2 w Główczycach” (5 646 zł) i „Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego
nr 2 w Główczycach” (5 240 zł) do wydatków bieżących w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym na roboty utrzymaniowe
na drogach powiatowych, wykonanie oznakowania poziomego, wycinkę drzew;
16) zmniejszenie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 128 100 zł wydatków
majątkowych, w tym:
a) zmniejszenie o kwotę 100 000 zł na realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w miejscowości Redzikowo (Gmina Słupsk)” ze względu na konieczne uzgodnią
GDDKiA i przeniesienie jej na rok 2022. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. W związku
z powyższym nakłady pozostają bez zmian w kwocie 200 000 zł, natomiast wydatki w 2021 roku
zmniejsza się z kwoty 200 000 zł (środki własne Powiatu) na kwotę 100 000 zł, czyli o kwotę 100 000
zł,
b) zmniejszenie o kwotę 168 100 zł na realizacji zadania inwestycyjnego związanego
z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G
na odcinku Główczyce – Izbica (Gmina Główczyce) i przeniesienie jej na rok 2022. Zadania
realizowane w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 120 zł. Wydatki
w poszczególnych latach przestawiają się następująco: 2021 – 61 500 zł (środki z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2022 – 238 620 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych 168 100 zł oraz środki własne Powiatu – 70 520 zł),
c) zwiększenie o kwotę 60 000 zł (środki własne Powiatu) w związku z wprowadzeniem nowego
zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przejścia dla pieszych w ciągu dróg
powiatowych: nr 1139G w Damnicy (Gmina Damnica); nr 1153G w Runowie Sławieńskim (Gmina
Kobylnica); nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej (Gmina Dębnica Kaszubska); nr 1147G w Osowie
(Gmina Kępice); nr 1112G w Przewłoce (Gmina Ustka); nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo);
w Redzikowie (Gmina Słupsk(). Realizacja zadania dotyczące opracowania dokumentacji
przewidziana jest na rok 2021, natomiast w roku 2022 zaplanowano do realizacji zadania roczne
pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w Damnicy”,
„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej”,
„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1147G w Osowie (Gmina Kępice)”,
„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1112G w Przewłoce (Gmina
Ustka)”, „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina
Potęgowo)” oraz „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w Redzikowie
(Gmina Słupsk)”;
17) zwiększenie w rozdziale „Technika” o kwotę 150 000 zł wydatków majątkowych
z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż kontenerów
magazynowych dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, które spełniać będą funkcję
magazynową
do
przechowywania
urządzeń
elektromechanicznych
niezbędnych
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do zagospodarowania i dbałości o teren szkoły. Konieczność zakupu i montażu kontenerów wynika
z faktu spalenia budynku gospodarczego na terenie szkoły, w którym przechowywany był sprzęt
elektromechaniczny, materiały i sprzęty szkolne;
18) przeniesienie w ramach wydatków bieżących:
a) kwoty 8 575 zł z rozdziału „Pozostała działalność” w Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Słupskiego z zakupu usług pozostałych, w związku z oszczędnościami powstałymi z powodu
niezorganizowania w bieżącym roku (z powodu Covid-19) wycieczki edukacyjnej dla najlepszych
uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat do rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Centrum,
b) kwoty 6 000 zł z rozdziału „Pozostała działalność” z zakupu usług pozostałych do rozdziału
„Starostwa Powiatowe” z przeznaczeniem na zakup zestawu 5 dysków twardych do serwera plików
QNAP, które zagwarantują bezpieczeństwo zgromadzonych danych,
c) kwoty 3 300 zł zaplanowanej w Starostwie Powiatowym w Słupsku w rozdziale „Pozostała
działalność na szkolenia związane z ochroną danych osobowych do planu finansowego Centrum
Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego do rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego” z przeznaczeniem na szkolenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych
zatrudnionego w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego,
d) kwoty 2 729 zł z rozdziału „Pozostała działalność” do rozdziału „Pozostała działalność”
z przeznaczeniem na zakup oprogramowania RESTO – systemu do prowadzenia rejestracji
i ewidencji stowarzyszeń w powiecie słupskim;
19) zmniejszenie w rozdziale „Starostwa Powiatowe” o kwotę 73 656 zł wydatków majątkowych,
w tym:
a) zmniejszenie o kwotę 109 656 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
tj. z kwoty 150 000 zł na kwotę 40 344 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana układu
funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku
przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” i przeniesienie jej na rok 2022.
W związku z tym, że w 2021 roku wykonana zostanie jedynie ekspertyza ppoż. i dokumentacja
projektowa, rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe dopiero w 2022 roku,
b) zwiększenie o kwotę 36 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup trzech
kserokopiarek na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupsku”, W związku
z wyeksploatowaniem i wysokim kosztem części zmiennych oraz częstymi awariami drukarek
i kserokopiarek zasadny jest zakup fabrycznie nowych urządzeń;
20) zwiększenie w rozdziale „Technika” o kwotę 25 000 zł wydatków majątkowych na realizację
nowego zadani inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych
w Słupsku”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł. Zadanie realizowane w latach 2021 –
2022 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania zostanie
wykonane utwardzenie terenu kostką betonową w miejscu istniejących miejsc parkingowych oraz
w miejscu rozebranych obiektów gospodarczych. Utwardzenie terenu zostanie wykonane wraz
z instalacjami podziemnymi odprowadzenia wód deszczowych do zbiornika pod boiskiem oraz
instalacja elektryczna oświetlenie zewnętrznego. Wyremontowane zostaną również trzy garaże, które
obecnie znajdują się w złym stanie technicznym;
21) przeniesienie z wydatków bieżących z rozdziału „Wpływy i wydatki” związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwoty 90 000 zł z zakupu usług pozostałych
do wydatków majątkowych do rozdziału „Domy Pomocy Społecznej” na realizację zadania
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inwestycyjnego finansowanego ze środków ochrony środowiska pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej zeroemisyjnych indywidualnych źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii oraz
poprawy efektywności energetycznej Domów Pomocy Społecznej w Lubuczewie, Machowinku
i Machowinie. Wobec powyższego zadanie będzie finansowane ze środków ochrony środowiska,
a nie jak wcześniej planowano ze środków własnych Powiatu;
22) zmniejszenie w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatków majątkowych
o kwotę 32 977 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), tj. z kwoty 100 000 zł
na kwotę 67 023 zł na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej
rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy” i przeniesienie na rok 2022.
W związku z tym, że w 2021 roku wykonana zostanie jedynie mapa do celów projektowych oraz
inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem, dokumentacja projektowa będzie
możliwa do wykonania dopiero w 2022 roku;
23) przeniesienie kwoty 262 035 zł w rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” z tytułu dochodów
bieżących uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 2021 r. na pomoc dla domów
pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2
z paragrafu 2700 „Środki uzyskane z państwowych funduszy celowych” na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych na paragraf „Środki z Funduszu Przeciwdziałania
Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19” celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian wprowadzonych
Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody
budżetu w 2021 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z kwoty 27 001 904 zł na kwotę 25 935 664
zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku
(niezrealizowanych inwestycji w 2020 roku) wynikających z rozliczenia z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych z kwoty 13 410 591 zł na kwotę 12 344 351 zł, tj. o kwotę 1 066 240 zł i tym
samym zmianie ulega wynik budżetu z kwoty 25 199 747 zł na kwotę 24 133 507 zł.
Pan Piotr Basarab przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania do omawianego
projektu uchwały.
Radny Zbigniew Kamiński – poprosił, aby szerzej wyjaśnić zapis związany z zakupem kontenerów.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że będzie kilka kontenerów i zostaną
one postawione w miejsce tych budynków gospodarczych Zespołu Szkół Agrotechnicznych, które
zostały zniszczone w wyniku pożaru.
Radna Maria Janusz – oznajmiła, że należy zmienić zapis w załączniku nr 3 i 4 dotyczący
m.in. wykonania dokumentacji projektowej parku w miejscowości Damnica, ponieważ znajduje się
tam pomyłka. Słowo „rewaloryzacja” powinno zostać zamienione na „rewitalizacja”.
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Radny Paweł Gonera – zwrócił się z prośbą do Pana Starosty, aby w miarę możliwości, materiały
o budżecie Powiatu były przekazywane dla radnych bez opóźnień.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że opóźnienia wynikają z faktu,
że obecnie trwają prace nad projektowaniem budżetu Powiatu. Z powodu ogromnej ilości pracy
materiały dla radnych zostały przekazane później niż zwykle.
Radny Paweł Gonera – oznajmił, że rozumie, ale radni muszą mieć trochę czasu, aby zapoznać się
z materiałami i przygotować się do posiedzenia komisji.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – odniósł się do wypowiedzi radnego Gonery, że jest to raczej
sytuacja wyjątkowa i będą podejmowane starania, aby materiały były dostarczane czasowo. Jeśli
pojawią się jakieś wątpliwości, w sprawie projektu uchwały, już po obradach komisji, Pan Starosta
oznajmił, że on i pracownicy Starostwa są do dyspozycji radnych i chętnie odpowiedzą na wszelkie
pytania.
Pan Piotr Basarab przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają jeszcze pytania
do omawianego projektu uchwały. Pytań nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu)

Ad 3. b)
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego. Zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Słupskiego są odzwierciedleniem zmian w budżecie Powiatu.
Pan Piotr Basarab przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy są pytania do przedstawianego
projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego. Pytań nie było. Projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu)

Ad 4.
Sprawy różne.
Pan Piotr Basarab Przewodniczący Komisji – zapytał, czy radni mają inne sprawy do omówienia.
Radny Paweł Gonera – zapytał o sytuację epidemiologiczną związaną z Covid-19 na terenie powiatu
słupskiego.
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Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – odpowiedział, że temat ten zostanie poruszony na jutrzejszej
Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pan Piotr Basarab Przewodniczący Komisji – zapytał, czy radni mają jeszcze inne sprawy
do omówienia. Takich nie było, w związku z tym podziękował za obecność i zamknął posiedzenie
Komisji.
Zakończenie godz. 1435
Przewodniczący Komisji
Polityki Społecznej
Piotr Basarab
Protokołował:
Miłosz Chojnacki
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