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Protokół Nr 27/2021
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego Powiatu Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 19 października 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 206 oraz on- line. 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 2 projekty uchwał Rady Powiatu Słupskiego. Zaproponował wprowadzić
je 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 pkt 4 ppkt 4 i 5
przystąpił do realizacji programu posiedzenia komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z 21 września 2021 r.
3. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie
powiatu słupskiego za 2020 rok.
4. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego:
1) 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)”;
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2) 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)”;
3) zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla
których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego;
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 r;
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
5. Sprawy różne.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 21 września 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 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na
terenie powiatu słupskiego za 2020 rok.
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji - poinformował, że informację radni dostali
wcześniej do zapoznania. Na Komisji obecny był przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska ze Słupska. Zapytał, czy radni mają pytania do informacji.
Radny Konrad Tymecki- zapytał kiedy ostatni raz kontrolowana była firma MOVI z Duninowa
oraz jaki jest argument prawny, aby móc tą firmę skontrolować i nałożyć stosowną karę za
wpuszczanie ścieków do rzeki Pogorzeliczka, wpływającej do jeziora Modła. Nadmienił, że zrzut
ścieków następuje po godz. 17, czyli o godzinie, w której urzędy już nie pracują. Dodał, że wszelkie
kontrole są wcześniej zapowiedziane, a próbki pobierane są tylko do godz. 15.
Pani Maja Wawrowska Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Słupsku- odpowiedziała, że nie zna okoliczności, ponieważ w inspekcji pracuje od niedawna.
Powiedziała, że oprócz kontroli planowych, które są prowadzone jako zaplanowane zgodnie
z rocznym planem są również prowadzone kontrole interwencyjne. W trakcie takich kontroli
przeprowadza się i pobiera próbki. Nadmieniła, że interwencyjne zdarzenia zgłaszane są na telefon
dyżurny. W sytuacji takiej jak wspomniana często otrzymywane są zgłoszenia i na daną chwilę
można dokonać analizę. Pobór prób i analiz oraz sposób w jaki zostaje to przeprowadzone to są to
kwestie należące do Centralnego Laboratorium Badawczego. W chwili obecnej Wojewódzka
Inspekcja nie jest już w tej chwili działem do monitorowania i pobierania prób. Dodała, że
jednorazowe pobranie próby przez Inspektorów WIOSI-u, poglądowe aby sprawdzić co w danym
momencie będzie się działo, nie jest autorytatywnym ze względu na przepisy i wymóg
przeprowadzenia tego przez Centralne Laboratorium Badawcze. Laboratorium ma swoją oddzielną
Instytucję, musiałoby przeprowadzić kontrolę w czasie umówionym i na zasadach nie jednorazowego
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poboru, tylko kilku poborów w ciągu roku. Przy wielokrotnym stwierdzeniu przekroczeń wymierza
się karę. Dopiero po roku funkcjonowania wymierza się karę w oparciu o te wszystkie wyniki.
Poprosiła radnego aby zwrócił się z pisemnym zapytaniem, jakie działania zostały konkretnie
poczynione w tej sprawie.
Radny Konrad Tymecki- powiedział, że niejednokrotnie uzyskiwał odpowiedzi o niemożności
przyjazdu i pobrania właściwych próbek. Nadmieni, że tą sytuacją nikt nie chce się zająć
Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji – poprosił o skonkretyzowanie pytania na
piśmie. Nadmienił również, że na terenie Powiatu Słupskiego było planowane miejsce stacjonowania
awaryjnych pojazdów z odpadami nielegalnymi. Miejsce to miało być zlokalizowane na terenie
Gminy Potęgowo. Na chwilę obecną lokalizacji nie ma. Istnieją dwa miejsca na terenie województwa.
Zapytał radnych, czy mają pytania do informacji. Pytań nie było.
(Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Ad. 4.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego :
ppkt. 1) 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)”;
Pan Kamil Słomiński Starszy Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji- powiedział,
że Lasy Państwowe wyraziły chęć pomocy powiatowi w realizacji zadania pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1173G na odcinku Krzywań- Brzezinec”. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi
powiatowe nr 1173G o łącznej długości 0,75 km, poprzez wykonanie nawierzchni z 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.
Szacunkowy koszt zadania wynosi 100 000,00 zł. Finansowanie inwestycji: Powiat Słupski50 000,00 zł, Nadleśnictwo Leśny Dwór- 50 000,00 zł.
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)
ppkt. 2) 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)”;
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Pan Kamil Słomiński starszy inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji- powiedział,
z jest to 3 etap, końcowy przebudowy drogi związanej z dofinansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych. Zaszła konieczność zwiększenia zakresu przedsięwzięcia o dodatkowe roboty,
dotyczące przebudowy jezdni, chodników i ciągu rowerowego. Szacunkowy koszt dodatkowego
zadania to 160 000,00 zł. Gmina Kobylnica zgodziła się na współfinansowanie zadania. Środki
Powiatu wyniosą 80 000,00 zł oraz środki Gminy Kobylnica- 80 000,00 zł.
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 5 do protokołu)
ppkt. 3) zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 lutego 2020
r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych,
dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Słupskiego;
Pani Małgorzata Kargul Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa- powiedziała, że
pozostano przy propozycji obniżenia stawek do stawek maksymalnych w okolicznych gminach.
Nadmieniła, że pas obejmujący chodnik i ścieżkę rowerową utrzymany zostanie na poziomie 150 zł,
ponieważ obniżenie do najwyższej gminnej stawki jest za duże, o czym zadecydowano na ostatnim
posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji – dodał, że była propozycja zakładu gazownictwa
aby maksymalnie zminimalizować kwotę za korzystanie z pasa drogowego, co umożliwiałoby
bardziej optymistyczne wejście inwestora na terenie powiatu.
Zapytał radnych, czy mają pytania.
Radny Konrad Tymecki- poprosił o przedstawienie rozmów, które miały miejsce na Zarządzie
ponieważ obecna uchwała jest dokładnie taka sama jak ta, omawiana na poprzednim posiedzeniu
komisji. Porównał stawki do innych powiatów, w których to stawki są znacznie niższe niż
w Powiecie Słupskim.
Pani Małgorzata Kargul Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa- dodała, że na
poprzednim zarządzie został zauważony błąd. Dotyczył on tego, że stawka za zajęcie chodnika
i ścieżki rowerowej nie była na poziomie najwyższej stawki gminnej, W związku z tym na zarządzie
zaproponowano 100 zł za zajęcie m2 chodnika lub ścieżki rowerowej. Po dyskusji jednak stawka ta
została podniesiona ponownie do kwoty 150 zł, która to była wskazana w pierwszej uchwale
odrzuconej na poprzednim posiedzeniu komisji.
Radny Paweł Gonera- powiedział, że spółka gazowa jest jedną z bogatszych firm w Polsce
i podniesienie stawek za zajęcie pasa drogowego na pewno nie doprowadzi do większych strat dla
spółki.
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Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji- zapytał przedstawicieli spółki jaki wpływ może
mieć obniżenie kwot za zajęcie psa drogowego w kontekście rozwoju zadania inwestycyjnego na
terenie Powiatu Słupskiego.
Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowej z Koszalina- powiedział, że każdą inwestycję Polska
Spółka Gazownictwa realizuje po spełnieniu dwóch ważnych warunków: technicznych
i ekonomicznych. Na dzień dzisiejszych stawki za umieszczenie w pasie drogowym w Powiecie
Słupskim są jedne z najwyższych, a czasem najwyższe w niektórych elementach. Nadmienił, że
obecne stawki ujęte w projekcie uchwały uniemożliwiają prowadzenie większych zadań
inwestycyjnych. Jeżeli na danych terenach nie występują żadne większe formy, wówczas przy
proponowanych stawkach inwestycja jest zupełnie nieopłacalna. Nadmienił, że na terenach gminy
Główczyce czy Damnica na chwilę obecną nie widać realnych szans aby gaz podciągnąć, ponieważ
sieć gazowa, która występuje jest oddalona o kilkanaście kilometrów od najbliższej sieci oraz nie ma
chociaż jednego strategicznego odbiorcy np. ciepłowni lub firmy. W gminach Słupsk, Ustka
i Kobylnica realizowana jest w chwili obecnej największa inwestycja, ponad 60 km sieci. Obecnie
jest on w fazie ukończonej dokumentacji projektowej. Był on zgłoszony do dofinansowania ze
środków zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy wiemy już, że dofinansowania nie będzie. Dodał, że
część inwestycji na terenie Powiatu Słupskiego udaje się realizować przy wymienionych stawkach,
z tym, że na tych terenach istnieją ciepłownie. Dodał dodatkowo, że Polska Spółka Gazowa wychodzi
naprzeciw mieszkańcom i buduje gazociągi ale tylko w tych momentach gdy jest to rentowne.
Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji – nadmienił, że koszt korzystania z pobocza drogi
nie jest najważniejszym kosztem związanym z wprowadzeniem instalacji gazowniczej. Oprócz dróg
powiatowych są również drogi gminne oraz wojewódzkie i korzystanie z nich ma wpływ ale nie
decydujący na koszt instalacji gazowej. Odniósł się do sytuacji mającej miejsce na granicy gminy
Słupsk i gminny Dębnica Kaszubska w miejscowości Głobino, gdzie na dzień dzisiejszy nie ma
możliwości z wejściem z zadaniem inwestycyjnym do mieszkańców Dębnicy Kaszubskiej, nie
budując dodatkowo linii przesyłowej. Podziękował przybyłym przedstawicielom za przedstawienie
wiedzy w tym zakresie.
Pan Jan Olech przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego- zapytał Spółkę o satysfakcjonującą
stawkę.
Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowej z Koszalina- odpowiedział, że przyjechali z Polskiej
Spółki Gazownictwa. Nadmienił dodatkowo, że istnieje podział na usługę dystrybucyjną i usługę
sprzedaży. Usługa dystrybucyjna w ciągu ostatnich 10 lat swoje saldo utrzymuje na stałym poziomie.
Zwrócił uwagę na to, że oni nie są sprzedawcą, który zarabia na sprzedaży paliwa. Na rynku jest
ponad 80 sprzedawców. Oni są dystrybutorami, odpowiedzialnymi za budowę i przyszłą eksploatację
sieci. Odniósł się do miejscowości Główczyce twierdząc, że jest ona zbyt oddalona i nie posiadająca
żadnego dużego odbiorcy, aby można było przeprowadzić w niej inwestycję. Nadmienił, że
dokumentacja jest już stworzona ale nikt nie podejmie takiego ryzyka, podpisując się pod czymś co
jest zupełnie nieopłacalne.
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Kierownik projektu- powiedział, że już podjęli ryzyko polegające na stworzeniu dokumentacji
projektowej. W dużej części została inwestycja zaprojektowana. Dodał, że warunkiem podjęcia
inwestycji jest wykazanie rentowności. Odniósł się do pytania dotyczącego miejscowości Potęgowo
i Dębnicę Kaszubską. Odpowiedział, że są wykonane dwa projekty. Jeden z nich obejmuje 63 km
oraz drugi, który jest planowany w dalszej perspektywie, czyli kolejne 60 km. Przewidziana tam jest
Damnica i Dębnica Kaszubska. Średnice, które zostały tam przyjęte zostały zawyżone niż normalne
wymagane z gazyfikacji tych miejscowości, po to że gdyby w przyszłości w momencie wystąpienia
przesłanek ekonomicznych była planowana gazyfikacja tych miejscowości to stworzona by była
wówczas techniczna baza wyjściowa.
Pan Marcin Kowalczyk Członek Zarządu- odniósł się do roku 2018, gdzie w okresie jesiennozimowym prowadzona była inwestycja do miejscowości Dębnica Kaszubska, która ostatecznie
zakończyła się w polu. Zapytał, gdzie w tym momencie jest ekonomia. Dodał, że ma obawy, że gaz
tak naprawdę zostanie pociągnięty tam, gdzie jest potrzeba według Spółki na zrealizowanie takiej
inwestycji.
Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowej z Koszalina- powiedział, że jeśli chodzi o Dębnicę
Kaszubską, jeżeli nie będzie wsparcia zewnętrznego wówczas inwestycja będzie nieopłacalna.
Radny Konrad Tymecki- poprosił o zastanowienie się nad obniżeniem stawek za zajęcie pasa
drogowego, po to aby projekt strategiczny doszedł do realizacji i o późniejszy, ponowny powrót do
najwyższych stawek.
Pan Jan Olech przewodniczący Rady Powiatu- zapytał o wysokość stawek, które spowodowałyby,
że inwestycja okazałaby się rentowna.
Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowej z Koszalina- odpowiedział, że w części północnej ( ponad
60 km gazociągu) stawka musiałaby wynosić w granicach 10 zł wówczas można by było realizować
tą inwestycję.
Pan Jan Olech przewodniczący Rady Powiatu- zapytał, czy urządzenia zlokalizowane w drodze,
chodniku czy ścieżce rowerowej są w zakresie zainteresowania spółki.
Przedstawiciel Polskiej Spółki Gazowej z Koszalina- odpowiedział, że mniej. Ponad 90% sieci
znajdować się będzie w poboczach.
Pani Małgorzata Kargul Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa- powiedziała, że na
prośbę starosty została wydana opinia radcy prawnego, dotycząca tego, że Państwo ze Spółki
gazowej może wystąpić o zmianę decyzji na już istniejące inwestycje. W związku, z tym jeśli zostaną
obniżone stawki do pewnej kwoty, to może ulec zmianie również decyzja już funkcjonująca. Jest to
więc zmniejszeniem wpływów do budżetu powiatu.
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Pan Marcin Kowalczyk Członek Zarządu- podsumował, że w chwili obecnej są to opłaty 212 000
zł, natomiast obniżenie kwot w uchwale, która jest wprowadzona pod obrady komisji spowoduje
obniżenie dochodu powiatu o 54 000 zł.
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 przeciw.
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
ppkt 4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2021 rok,
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 7 do protokołu)
ppkt. 5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.
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 8 do protokołu)
Ad. 5.
Sprawy różne.
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji – przekazał informację dotyczącą punktu
szczepień, który został przeniesiony z Redzikowa do Bolesławic na teren Parku Handlowego ,,Pod
Wiatrakami” . Punkt jest czyny 7 dni w tygodniu od 8 do 18. Można zaszczepić się każdą ze
szczepionek. Rejestracja na szczepienie następuje poprzez wcześniejsze umówienie telefoniczne pod
nr: 727 507 200 lub przez infolinie 989. Dodatkowo Centrum Zdrowia Salus szczepi dzieci w wieku
12- 18 lat.
Nadmienił, że w Polsce na dzień 19 listopada zanotowano około 4 tysięcy nowych zachorowań.
Miasto Ustka 58%
Gmina Ustka 48,8%
Gmina Kobylnica 48%
Miasto Słupsk 47,7%
Gmina Smołdzino 47%
Gmina Dębnica Kaszubska 45,4%
Gmina Potęgowo 43,9%
Gmina Kępice 43,7%
Gmina Damnica 43,2%
Gmina Główczyce 36,7%
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Radny Paweł Gonera- zapytał, gdzie znajdują się punkty poboru wymazów na COVID-19.
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji- odpowiedział, że telefonicznie po komisji
zostanie udzielona odpowiedź na zadane pytanie.
Radny Konrad Tymecki- zapytał o kwotę 200 000 zł ujętą w budżecie na zagospodarowanie terenu.
Pan Grzegorz Grabowski Przewodniczący Komisji- odpowiedział, że związane to jest ze skutkami
pożaru. Skutki pożaru będą finansowane ze środków ubezpieczyciela. Nadmienił, że cześć z nich
została już wypłacona.
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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