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Protokół Nr 31/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 28 września 2021 roku
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji - po stwierdzeniu kworum otworzył
o godz. 1230 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu, które odbyło się
stacjonarnie w sali 202 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych
Szeregów 14. Komisja została zwołana na podstawie § 43 ust. 3 Statutu Powiatu Słupskiego.
(listy obecności radnych stanowi zał. nr 1 do protokołu).
Ad 1.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – przypomniał, że porządek posiedzenia
komisji radni do zapoznania otrzymali w zaproszeniu (zaproszenie stanowi
zał. nr 2 do protokołu). Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku posiedzenia komisji,
kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Stwierdził, że porządek posiedzenia komisji został przyjęty
jednogłośnie.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały:
1) zmieniającym uchwałę Nr XXVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego
2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg
powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego;
3. Sprawy różne
Ad 2. 1)
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającym uchwałę
Nr XXVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie
wysokości opłata za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą
jest Zarząd Powiatu Słupskiego.
Pani Małgorzata Kargul, naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – omówiła
projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniający uchwałę Nr XXVII/167/2020 Rady
Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa
drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego. Powstał
w związku z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa, na wniosek której rozważana jest sprawa
obniżenia stawek za zajęcie pasa drogowego. Pani naczelnik zaproponowała, że odda głos
przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa, którzy najlepiej wytłumaczą sytuację.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – zaprezentowali zamierzenia inwestycyjne
(planowane przez Polską Spółkę Gazownictwa) na terenie powiatu słupskiego oraz przedstawili

zaistniałe problemy. W 2015 r. do centrali PSG w Warszawie zostały zgłoszone przez Oddział
z Koszalina dwa projekty „Gazyfikacja północnej części powiatu słupskiego” oraz
„Gazyfikacja południowej części powiatu słupskiego” w celu wpisania ich na listę strategiczną.
W przypadku projektu dotyczącego gazyfikacji północnej części powiatu słupskiego
planowana była budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie gminy Ustka, Słupsk oraz
Kobylnica (na terenach jeszcze niezgazyfikowanych). Do tej pory zrealizowano jeden z etapów
– gazyfikacja miejscowości Duninowo. Projekt gazyfikacji południowej części powiatu jest
większy, obejmujący swoim zasięgiem gminę Słupsk, Kobylnica, Damnica oraz Dębnica
Kaszubska. Zrealizowane zostały trzy etapy.
Planowana jest gazyfikacja miejscowości m.in. Włynkowo, Bierkowo, Bruskowo,
Sycewice, Reblino, Wodnica, Grabno, Jezierzyce, Strzelinko. Przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa przedstawili związaną z tym sytuację. Przewidywano, że aby zgazyfikować
te tereny, należałoby otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości
około 60% - jest to niezbędne, aby inwestycja osiągnęła opłacalność. Model inwestycyjny
przyjęty przez Polską Spółkę Gazownictwa zakłada, że realizacja może być podjęta tylko
wówczas, kiedy są spełnione pewne wskaźniki ekonomiczne. Na chwilę obecną środki z Unii
Europejskiej są niedostępne, gdyż będą przeznaczone na zadania w innych regionach Polski.
W tej sytuacji podejmuje się działania, aby dokonać realizacji zadań inwestycyjnych
ze środków własnych. Model opłacalności ekonomicznej zakłada uzyskanie przychodów
w określonej jednostce czasu, ale dużym problemem są nakłady składające z się kosztów
budowy, materiałów, oraz stałych obciążeń, w których ważnym czynnikiem są opłaty corocznie
ponoszone w związku z umieszczeniem sieci gazowej w pasie drogowym. Możliwa byłaby
realizacja części inwestycji, jednak musiałoby nastąpić obniżenie stawek za zajęcie pasa
drogowego. Rozmowy w tej sprawie prowadzono także z Gminami i w części z nich nastąpiła
zmiana uchwał oraz związane z tym obniżenie stawek. W planie inwestycyjnym
są zabezpieczone środki na realizacje wspomnianych zadań, jednak jeśli nie zostaną spełnione
warunki modelu opłacalności, zostaną one przekierowane w inne miejsca w Polsce.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
do zaprezentowanego projektu uchwały.
Radny Marek Kołtun – zapytał o plany przychodów w związku z inwestycjami PSG na terenie
powiatu.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – odpowiedzieli, że obecny plan inwestycyjny
zakłada, że wspomniane inwestycje zwrócą się finansowo w okresie ponad 20 lat
od zakończenia prac budowlanych. Stopa zwrotu wynosi 2,5% do 2,8% w zależności
od miejsca.
Radny Marek Kołtun – odniósł się do kwestii podwyżek cen za gaz – czy w takich
przypadkach zakładają możliwość zwiększenia stawki na wyższą przez Powiat.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – oznajmili, że ze wzrostem cen gazu rosną
koszty jego eksploatacji, a także utrzymanie infrastruktury. Takiego rodzaju inwestycje

najlepiej zwracają się w regionach, gdzie istnieje duża ilość przemysłu. W innym przypadkach
PSG nastawia się na bardzo długie czas oczekiwania, kiedy inwestycja się zwróci.
Radny Konrad Tymecki – powiedział, że temat jest niezwykle istotny. Porównał wysokość
opłat za zajęcie pasa drogowego w powiecie słupskim z innymi powiatami.
W miejscowości Duninowo, gdzie jest wielki przemysł, zgazyfikowane jest już 80%
miejscowości. Radny Tymecki zwrócił się do przedstawicieli PSG, że dzisiejsze spotkanie
należy traktować jako rozmowa „przedsiębiorca – przedsiębiorca”, gdyż obydwie strony liczą
zyski i straty. Zawsze można dojść do porozumienia, tylko z tego powodu, że spółka zapłaci
niższe opłaty z tytułu zajęcia pasa drogi, mieszkańcy powiatu słupskiego nie zyskują nic oprócz
„dziurawych dróg”, gdyż koszt, który ponosi PSG jest w całości inwestowany w naprawę
i modernizację infrastruktury drogowej.
Radny Tymecki stwierdził, że w tym momencie projekt uchwały nie powinien być
opiniowany, tylko w przyszłości, gdyż było za mało czasu, aby dokładnie zapoznać się
ze sprawą, a temat jest bardzo rozległy. Dodatkowo przypomniał, że środki pozyskane z opłat
za zajęcia pasa drogowego są tak naprawdę jedynym dochodem Zarządu Dróg Powiatowych.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – odpowiedzieli, że ciężko jest porównywać
wysokość stawek w różnych powiatach, gdyż w żadnym z nich nie są planowane inwestycje
na tak dużą skalę, jak w powiecie słupskim.
Sprawa dotyczy, czy Powiat zgodzi się obniżyć stawki i wówczas będą realizowane
inwestycje, czy jednak nie – w takim przypadku planowane środki PSG zostaną przeniesione
w inne miejsca.
Zyskiem dla mieszkańców będzie dostęp do energii gazowej.
Radny Konrad Tymecki – zgodził się z tym, że każdy mieszkaniec powiatu powinien mieć
możliwość „podłączenia się” do gazu, jednak działania i plany PSG w niektórych
miejscowościach tego nie potwierdzają.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – odpowiedzieli, że gdy zostanie uruchomiona
infrastruktura, „przyłączanie się” mieszkańców do gazu może trochę trwać, jednak jest już
od czego zacząć. Szczególnie w miejscowościach, gdzie nie ma wielkiego przemysłu.
Pan Paweł Lisowski Starostwa Słupski – powiedział, że projekt uchwały jest opiniowany
na szybko, gdyż wpłynęło pismo, w którym poinformowano, że jeśli stawki za zajęcia pasa
drogowego nie zostaną obniżone, realizacja inwestycji związanych z gazyfikacją na terenie
powiatu w ogóle może nie mieć miejsca. Ciężko określić na ile jest to prawdopodobne, jednak
ważną rzeczą jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury gazowej. Pan Starosta
dodał, że rzeczywiście stawki opłat za zajęcia psa drogowego w powiecie słupskim są wysokie,
zwłaszcza na tle innych powiatów, dlatego postanowiono je obniżyć – jednak nie w stopniu
oczekiwanym przez PSG. Rozwiązaniem zaproponowanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego
jest obniżenie stawek do wysokości najwyższych obowiązujących w chwili obecnej na terenach
gmin powiatu słupskiego.

Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – oznajmili, że bardzo dziękują za takie
podejście do sprawy, ale chodzi tutaj o kwestie opłat stawek za zajęcie pasa drogowego tylko
przez inwestycje strategiczne realizowane na terenie powiatu.
Pan Paweł Lisowski Starostwa Słupski – powiedział, że obniżenie wysokości opłat stawek
następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały, która powszechnie obowiązuje na terenie
powiatu słupskiego (akt prawa miejscowego). Proponowane obecnie obniżenie wysokości opłat
stawek za zajęcia pasa drogowego nie jest może w pełni zadawalające dla PSG, ale należy
to traktować jako gest dobrej woli ze strony Powiatu. Pan Starosta zapytał przedstawicieli
spółki, czy gdyby uchwała została podjęta w październiku, dalej możliwe byłoby realizowanie
wspomnianych wcześniej inwestycji na terenie powiatu słupskiego.
Przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa – odpowiedzieli, że tak. Z tym, że centrala
PSG planuje wydatkowanie środków w obecnym momencie, jeśli w decyzja będzie odwlekana
w kółko, zostaną one w końcu przekazane w inne miejsce.
Pan Paweł Lisowski Starostwa Słupski – złożył wniosek w imieniu Zarządu Powiatu
Słupskiego o wycofanie omawianego projektu uchwały z prac komisji. W przyszłym miesiącu
zostanie on omówiony na komisji w normalnym trybie.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania
lub uwagi do przedstawicieli PSG, a następnie do wniosku Zarządu Powiatu Słupskiego
o wycofanie z prac komisji przedstawianego projektu uchwały . Więcej pytań nie było. Poddał
wniosek pod głosowanie. W wyniku głosowania stwierdził, że Komisja jednogłośnie zgodziła
się na wycofanie projektu uchwały.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do protokołu)
Ad. 3
Sprawy różne.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał, czy radni mają inne sprawy
do omówienia. Takich nie było. Po wyczerpaniu tematów podziękował za obecność i zamknął
posiedzenie Komisji.
Zakończenie godz. 1300
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