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Protokół Nr 32/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 20 października 2021 roku
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji - po stwierdzeniu kworum otworzył
o godz. 1300 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu, które odbyło się
hybrydowo: radni obradowali w sali 206 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku
przy ul. Szarych Szeregów 14, a także 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 Ryszard Hendryk 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. Zaproponował wprowadzić je do porządku posiedzenia komisji:
- 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 d i e. 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: d i e.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z 22 września 2021 r.
3. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
a) w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa – Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków
na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku
Krzywań – Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)”,
b) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja
2020 roku w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino etap 3 końcowy (Gmina
Kobylnica)”,

c) zmieniająca uchwałę Nr XVII/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,
d) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
4. Sprawy różne.

Ad 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25 sierpnia 2021 r.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – przypomniał, że protokół do zapoznania
znajdował się w Wydziale Organizacyjnym p. 207 oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego
w Słupsku. Zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu. Uwag nie było. Protokół Komisja
przyjęła.

Ad 3. a)
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia
przez Powiat Słupski od Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór środków na finansowanie inwestycji
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku Krzywań – Brzeziniec (Gmina
Dębnica Kaszubska)”.
Pani Urszula Falba, naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Skarbu
Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Leśny Dwór
środków na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1137G na odcinku
Krzywań – Brzeziniec (Gmina Dębnica Kaszubska)”. Nadleśnictwo Leśny Dwór
zaproponowało współfinansowanie realizacji wspomnianej wcześniej inwestycji w wysokości
50 000 zł (przy koszcie całkowitym wynoszącym 100 000 zł). Zakres robót obejmuje
przebudowę drogi o łącznej długości 750 metrów 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 wycinką zakrzaczeń.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
do zaprezentowanego 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
uchwały nr XVIII/176/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie
zawarcia umowy z Gminą Kobylnica na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)”.
Pani Urszula Falba, naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – omówiła projekt
uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zawarcia umowy z Gminą Kobylnica
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino etap
3 końcowy (Gmina Kobylnica)”. W ramach prowadzonej inwestycji istnieje potrzeba
zwiększenie zakresu przedsięwzięcia o roboty dodatkowe niezbędne do przebudowy jezdni,
chodników i ciągu rowerowego. Jest to spowodowane przeprowadzonymi pomiarami
geodezyjnymi, które wykazały konieczność wykonania większej ilości robót bitumicznych.
Gmina Kobylnica wyraziła chęć zwiększenia wartości pomocy finansowej o 80 000 zł.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
do zaprezentowanego 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 4 do protokołu)

Ad 3. c)
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego zmieniającym uchwałę
Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd
Powiatu Słupskiego.
Pani Małgorzata Kargul naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – przedstawiła
projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu
Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 1m2 pasa drogowego
dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego. Omawiany projekt
uchwały powstał w związku z prośbą Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Koszalinie
o obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego. Sugerowane jest przyjęcie najwyższych stawek
obowiązujących w okolicznych gminach powiatu słupskiego. Na Komisji Rolnictwa,
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, która miała miejsce 19 października, uczestniczyli
przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa. Został przez nich szeroko omówiony temat
obniżenia stawek, jakby bardzo im na tym zależy i ewentualne skutki, jakie może nieść
realizacja tego pomysłu. Spółka argumentowała, że wycofa się z niektórych inwestycji
prowadzonych na terenie powiatu słupskiego, jednocześnie radni doszli do wniosku, że będzie
się to wiązało ze znacznym obniżeniem dochodu, szczególnie dla Zarządu Dróg Powiatowych,
nie jest więc możliwe obniżenie stawek zbyt nisko.

Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
do zaprezentowanych projektów uchwał.
Radny Konrad Tymecki – zwrócił się z prośbą do radnych, aby dokładnie przeanalizować
wysokość stawek za zajęcia 1m2 pasa drogowego. Nie należy sugerować się Gminami, które
mają wysokie stawki, gdyż często im nie zależy na gazyfikacji lub są już zgazyfikowane. Jako
przykłady, na których powinien wzorować się Powiat, podał Gminę Ustkę oraz Gminę Słupsk.
Obydwa samorządy obniżyły lub mają niskie stawki, co przekłada się na większe możliwości
gazyfikacyjne poszczególnych miejscowości. Wysokie stawki odstraszają przedsiębiorstwa
mogące podjąć się takiej inwestycji. Stawka, która została zaproponowana na wczorajszej
komisji przez przedstawicieli PSG (10 zł), była zdecydowanie zbyt niska, jednak utrzymywanie
tak wysokich jak obecnie, obniżając je tylko w niewielkim stopniu, utrudnia realizacje tego
rodzaju projektów. Istnieje ryzyko, że jeśli Powiat nie zdecyduje się na obniżenie stawek,
gazyfikacja i tak może zostać zrealizowana w poszczególnych miejscowościach omijając drogi
powiatowe, co przełoży się na straty. Problemem może być powtórzenie sytuacji jaka miała
miejsce z przewodami telekomunikacyjnym i stawkami w tym przypadku za zajęcie 1m 2 pasa
drogowego, która została zmieniona odgórnie na 1 zł przez władze krajowe.
Radny Tymecki uważa, że temat nie został rozwiązany. W przypadku, gdy projekt
strategiczny PSG zostanie odrzucony, takie gminy jak Ustka, Słupsk i Smołdzino będą stratne.
Radna Maria Janusz – powiedziała, że będzie musiała wstrzymać się od głosu, gdyż
nie ma dostępu do żadnych informacji na temat planowanych inwestycji gazyfikacyjnych
w gminie Damnica, czy w ogóle jakieś będą tam realizowane. W takiej sytuacji zajęcie
stanowiska jest „wróżeniem z fusów”.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – oznajmił, że jest zaniepokojony sytuacją
w miejscowości Sycewice, gdzie dokoła znajdują się główne gazociągi, a gaz nie jest
podłączony.
Radny Konrad Tymecki – powiedział, że problemem są zarówno zbyt niskie stawki
(za zajęcie pasa drogowego), które oczekuje Spółka Gazownictwa, jak i zbyt wysokie, które
ma Powiat. Zapytał, co w przypadku, gdyby Gminy ustaliły stawkę na najwyższą możliwą,
czyli 200 zł – czy wówczas także Powiat podniósłby wysokość opłat. Zaproponował,
aby wysokość stawek dla dróg powiatowych była ustalana na podstawie średnich wysokości,
jakie mają ościenne Gminy. Średnia wysokość stawek w Powiatach wynosi od 60 do 90 zł,
tymczasem Powiat Słupski ustala kwotę na 150 zł. Obniżenie stawek pozwoliłoby na rozwój
tym gminom, które są pozbawione obecnie dostępu do gazu.
Radny Marek Kołtun – zgodził się ze swoimi przedmówcami, stwierdził, że trzeba temat
podjąć, jednak obniżenie stawek do kwoty 10 zł za 1m2 pasa drogowego jest zbyt drastyczne.
PSG zaprezentowała niewystarczające informacje o planowanych inwestycjach i ciężko
w takiej sytuacji podjąć jakąkolwiek decyzję.

Radny Paweł Gonera – oznajmił, że w obecnej sytuacji występuje pewnego rodzaju konflikt
interesów. Gmina Ustka dąży do gazyfikacji jak największej ilości swojego obszaru,
za to mieszkańcy gmin: Główczyce, Potęgowo, Smołdzino i Damnica „mogą tylko o tym
pomarzyć”. Obniżenie stawek nie przyniesie im żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie. Radny
Gonera uważa, że stawki powinny być w wysokości najwyższych możliwych.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – powiedział, że co do zasady zgadza się
z przedmówcami, bo wszystkim radnym zależy, żeby mieszkańcy mieli jak największe
możliwości korzystania z gazu. Nie wiadomo jednak, jakie dokładnie stawki zadowoliłyby
inwestora i w którym momencie wycofałby się z inwestycji. Z informacji uzyskanych
od przedstawicieli Spółki Gazownictwa wynika, że nawet minimalne stawki nie gwarantują
rozpoczęcia inwestycji, gdyż dopiero są to działania na etapie wstępnym. Mniejsze stawki mogą
ułatwić inwestycje, nie jest jednak powiedziane, że pozostawienie obecnych kwot spowoduje,
że one nie będę realizowane.
Pan Starosta powiedział, że struktury dochodów Powiatu nie można porównywać
ze strukturą dochodów poszczególnych Gmin. Obniżenie stawek przekłada się na mniejsze
dochody dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Inwestor nie musi budować w sieci dróg
powiatowych, może to robić na prywatnych gruntach. Omawiany projekt uchwały - częściowo
obniżający stawki - i tak jest krokiem w kierunku prośby PSG.
Radny Paweł Gonera – stwierdził, że budżet Spółki Gazownictwa jest zdecydowanie większy
od budżetu Powiatu. Proponowane obniżenie nie przełoży się na korzyści ani dla Powiatu,
ani dla PSG. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie najwyższych możliwych stawek
i zmniejszanie ich w zależności od potrzeb.
Radny Sławomir Ziemianowicz – zapytał o wysokość opłat jakie ponosi PSG przy obecnych
stawkach za zajęcia 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – odpowiedział, że 212 428 zł rocznie.
Radny Sławomir Ziemianowicz – stwierdził, że obniżenie o połowę stawek da straty
w wysokości ponad 100 000 zł.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – oznajmił, że obniżenie proponowane w omawianym
projekcie uchwały spowoduje straty w wysokości 54 000 zł.
Radny Sławomir Ziemianowicz – powiedział, że nie do końca widzi jasne intencje Spółki
Gazownictwa. Zyska ona bardzo dużo nie musząc płacić za już umieszczone sieci, wychodząc
na tym na czysty zysk.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – zgodził się z radnym Ziemianowiczem. Dodał jednak,
że istnieje niebezpieczeństwo, że bez obniżenia stawek, w przyszłości nie zostaną rozpoczęte
nowe inwestycje gazowe.

Radna Maria Janusz – powiedziała, że umieszczanie sieci gazowych w drogach publicznych
jest bardziej opłacalne dla PSG niż na terenach osób prywatnych. Radna Janusz uważa,
że Spółka nie zrezygnuje z inwestycji tylko z powodu wysokości stawek. Gdyby było wiadomo,
że stawka za zajęcie pasa drogowego stanowi 25 – 30 % wartości inwestycji, można byłoby
to uznać za czynnik decydujący o rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia, ale do dzisiaj radni
nie wiedzą ile dokładnie wyniosą koszty. W przypadku, gdy mieści się w okolicach np. 2%
to wysokość stawek nie zmienia absolutnie nic.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – oznajmił, że stawki nie zostały wymyślone przez
Powiat tylko istnieją widełki kwotowe określone przez ustawodawcę. Powiat i tak zachowuje
sporą „rezerwę” w tych stawkach. Nie ma tu więc mowy o blokowaniu inwestycji.
Radny Konrad Tymecki – powiedział, że przedstawiciele PSG na wczorajszej komisji
nie dążyli do obniżenia stawek dla istniejących sieci, tylko dla planowanych, aby mieć
możliwość wykazania, że projekt jest opłacalny. Niedobrze byłoby w momencie, gdyby
okazałoby się, że przyczyną braku rozpoczęcia inwestycji jest wysokość stawek.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski – odpowiedział, że w sytuacji, gdyby stawki zostały
obniżone, a po pewnym czasie podwyższone lub przywrócone do wcześniejszego stanu
po wybudowaniu sieci, inwestor sam musi złożyć wniosek o płacenie nowych stawek, inaczej
płaciłby poprzednie mniejsze. Z oczywistych względów żaden inwestor nie zrobi czegoś
takiego. Jest to pewnego rodzaju ochrona prawna, aby podmioty realizujące przedsięwzięcia,
nie były zaskakiwane większymi opłatami. W drugą stronę, jeśli stawki zostają obniżone,
inwestor może złożyć wniosek i płacić kwoty jakie obowiązują po zmianach.
Radny Paweł Gonera – powiedział, że na wczorajszej komisji, przedstawiciele PSG oznajmili,
iż w gminie Główczyce nie można prowadzić inwestycji, gdyż nie ma tam sieci gazowych, co
jest nieprawdą. Sieć gazowa jest położona do miejscowości Dochówko. Pan Gonera
powiedział, że rozumie, iż nie wszystkie inwestycje da się zrealizować od razu, jednak
tworzenie infrastruktury energetycznej/gazowa powinno być finansowane z budżetu Państwa.
Radny Marek Kołtun – podziękował Panu Staroście, gdyż przekazane przez niego informacje
rozwiały wszelkie wątpliwości. Zmiana stawek po rozpoczęciu przedsięwzięcia może
być niemożliwa dla Powiatu. Radykalna rezygnacja z jednego z niewielu dochodów Powiatu
nie jest dobrym rozwiązaniem w obecnym momencie i przy zaistniałych potrzebach samorządu.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – oznajmił, że ważne jest zadbanie o sprawy
finansowe Powiatu. Z własnego doświadczenia wie, że niektóre tego rodzaju inwestycje kończą
się przed miejscowościami, a potem trzeba podjąć wiele wysiłków, aby mieszkańcy mogli
swoje domy „podłączyć” do gazu, a nie zawsze udaje się to zrealizować. Pan Przewodniczący
zakłada, że przedstawiciele PSG podali tak niską stawkę (10 zł) chcąc wynegocjować
70 – 80 zł.

Radna Maria Janusz – zapytała, czy Rada Powiatu lub Zarząd ma jakikolwiek wpływ na
projekt sieci gazowniczej, który jest przedstawiony na terenie powiatu słupskiego.
Pan Paweł Lisowski Starosta Słupski oraz Pan Marcin Kowalczyk Etatowy Członek
Zarządu – odpowiedzieli, że nie.
Radna Maria Janusz – oznajmiła, że nie rozumie czemu gmina Damnica nie jest objęta
planem inwestycyjnym gazyfikacji, skoro znajduje się tam gotowa rozdzielnia.
Pan Marcin Kowalczyk Etatowy Członek Zarządu – powiedział, że przedstawiciele Spółki
Gazownictwa poinformowali, że jest to dla nich niemożliwe do zrealizowania z powodów
ekonomicznych.
Radna Maria Janusz – stwierdziła, że w gminie Damnica od lat są stworzone listy osób
chętnych do korzystania z gazu. Należałoby skonfrontować te dane z informacjami
podawanymi przez Spółkę Gazownictwa, co dałoby rzeczywisty obraz sytuacji. Jest zbyt wiele
niewiadomych, które uniemożliwiają wyrobienie rzetelnego stanowiska w tej sprawie. Obecnie
nie ma możliwości porównania jakichkolwiek informacji.
Pan Marcin Kowalczyk Etatowy Członek Zarządu – odpowiedział, że na wczorajszej
komisji przedstawiciele PSG poinformowali, że muszą mieć „konkretnego” odbiorcę,
do którego będzie prowadzony gaz. Podmioty gospodarcze zostałyby „podłączone” do gazu
przy okazji, bo w innym przypadku ma to być nieopłacalne dla Spółki Gazownictwa. Dodał,
że podobna sytuacja jest w gminie Dębnica Kaszubska, gdzie pomimo niskich stawek za zajęcie
pasa drogowego, inwestycja została przerwana w 2018 r. Przedstawiciele Spółki Gazownictwa
nie byli w stanie konkretnie wyjaśnić dlaczego taka sytuacja miała miejsce.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają jeszcze inne
pytania do zaprezentowanego projektu uchwały. Więcej pytań nie było. Projekt uchwały poddał
pod głosowanie. W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie
6 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących i 1 przeciw.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu)

Ad 3. d)
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
zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 763 330 zł, z tego dochody bieżące o 567 425 zł,
natomiast majątkowe o kwotę 196 235 zł. Wydatki w budżecie Powiatu zmniejszają się o kwotę
302 580 zł (wydatki bieżące zwiększenie o 245 527 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszone
o 548 107 zł). W związku z tym, że dochody Powiatu zostają zwiększone, a wydatki

zmniejszone następuje także zmiana deficytu budżetu i kwoty przychodu. Kwota rozchodów
pozostaje bez zmian.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
do zaprezentowanego projektu uchwały.
Radny Konrad Tymecki – zapytał o trzy zadanie na łączną kwotę prawie 400 000 zł dotyczące
zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Ile z tych
pieniędzy dokłada Powiat, ile wypłacił ubezpieczyciel i na jaką jeszcze wypłatę ubezpieczenia
można liczyć.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że jeżeli o dochody otrzymane
z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w obecnej chwili otrzymana kwota wynosi 278 395 zł.
Z tym, że przy każdej realizacji inwestycji, która jest związana z pożarem i odbudową
zniszczonych budynków oraz zagospodarowaniem terenu, ZSA będzie wnioskować o kolejne
odszkodowania. Na obecnym etapie nie kończy się wysokość odszkodowania.
Radny Konrad Tymecki – oznajmił, że jego pytanie wynika z tego, iż inne informacje
znajdują się w uzasadnieniu projektu uchwały, a inne otrzymał na wczorajszym posiedzeniu
Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają jeszcze inne
pytania do zaprezentowanego projektu uchwały. Więcej pytań nie było. Projekt uchwały poddał
pod głosowanie. W wyniku głosowania stwierdził, że został on zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu)

Ad 3.f)
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 Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
do zaprezentowanego 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 7 do protokołu)

Ad. 5
Sprawy różne.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał, czy radni mają inne sprawy
do omówienia.
Radny Marek Kołtun – odniósł się do przebudowy drogi powiatowej 1130G na odcinku
Jezierzyce - Siemianice. Wyraził zaniepokojenie odwodnieniem drogi. Od strony torów
kolejowych nie będzie problemu, gdyż woda będzie trafiać do rowu melioracyjnego, natomiast
z drugiej strony przy podniesionym krawężniku nie widać kolektorów odwadniających
i nie ma nawet za bardzo miejsca, aby zostały tam umieszczone. Zapytał, jak więc będzie
rozwiązany problem odwodnienia wspomnianej drogi.
Paweł Bojkowski, Główny inżynier w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku –
odpowiedział, że odwodnienie omawianej drogi jest przewidziane jako powierzchniowe
do pasa drogowego. Rzeczywiście, po stronie przeciwnej niż projektowany ciąg pieszorowerowy będzie to odwodnienie wprost do rowu przy torach, natomiast przy krawężniku
(po stronie ciągu pieszo-rowerowego) będą zrobione wpusty, które będą przepuszczały wody
opadowe na przeciwną stronę jezdni do rowu przy torach, a na dalszym odcinku będą przepusty
pod ciągiem pieszo-rowerowym kierujące wodę za wspomniany ciąg, gdzie będzie
ukształtowany rów melioracyjny.
Radny Marek Kołtun – zapytał, czy dobrze zrozumiał, że w miejscach, gdzie
nie ma możliwości odprowadzenia tego pod ścieżką rowerową będą odprowadzane pod drogą
do rowu od strony torów kolejowych.
Paweł Bojkowski, Główny inżynier w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku –
odpowiedział, że tak.
Radny Marek Kołtun – zapytał, czy Pan Bojkowski ma jakieś informacje na temat sytuacji
związanej z torami obok wspomnianej drogi, gdyż utrudniają one realizację inwestycji.
Paweł Bojkowski, Główny inżynier w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku –
powiedział, że sytuacja wygląda w sposób następujący: na etapie opracowywania projektu
przebudowy drogi 1130G projektant był w kontakcie z PKP (z powodu pandemii i zmian
w strukturach znacząco utrudnionym). Wstępnie ustnie zostało uzgodnione, że będzie zgoda
na likwidację znajdujących się tam torów, jednak do tej pory nie otrzymano tego na piśmie.
W związku z tym, że nie można było dłużej czekać z przebudową w tej chwili należy ograniczyć
się do zakresu, gdzie jest Powiat jest właścicielem działek pod drogą. Podejmowane będą
jednak dalsze działania aby uzyskać zgodę z PKP na likwidację torów lub chociaż
na pozwolenie budowy „przechodząc” przez nie.

Pan Marcin Kowalczyk Etatowy Członek Zarządu – zwrócił się do Pana Bojkowskiego
z zapytaniem, czy już jest odpowiedź w sprawie kanałów technologicznych do trzeciego
wniosku na miejscowość Górzyno – Stara Dąbrowa – Niepoglądzie – Motarzyno.
Paweł Bojkowski, Główny inżynier w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku – oznajmił,
że odpowiedzi wiążącej nie ma, chociaż ZDP cały czas zabiega, aby ją uzyskać.
Radny Paweł Gonera – poruszył temat drogi Łojewo – Bobrowniki, gdzie jest sporo dziur
i należałoby je połatać.
Radna Maria Janusz – zapytała, na jakim etapie znajduje się inwestycja w Starej Dąbrowie,
gmina Damnica.
Paweł Bojkowski, Główny inżynier w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku –
odpowiedział, że niedługo będzie składany wniosek o wydanie decyzji ZRID, która będzie
porządkowała przebieg drogi w Starej Dąbrowie i będzie wiązała się z poszerzeniem pasa
drogowego.
Pan Ryszard Hendryk Przewodniczący Komisji – zapytał, czy radni mają jeszcze inne
sprawy do omówienia. Takich nie było. Po wyczerpaniu tematów podziękował za obecność
i zamknął posiedzenie Komisji.
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