OR-II.0012.3.4.2012
Protokół Nr 4/2012
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 17 kwietnia 2012 roku

Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum o godz. 12 00 otworzył
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu
Słupskiego. Przywitał radnych, a w imieniu Komisji gości i pracowników Starostwa.
(listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią zał. nr 1 i 2 do protokołu)
Ad.1.
Przyjęcie porządku posiedzenia
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że proponowany porządek
posiedzenia (zał. nr 3 do protokołu) radni otrzymali w zaproszeniach. Zaproponował
o wniesienie do porządku posiedzenia w pkt 4,5,6,7 następujących projektów uchwał:
4. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez
Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej przy przybudowie chodnika
w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub.
5. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych.
6. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
7.Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
Zmiany poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania zmiany do porządku posiedzenia Komisji
zostały wprowadzone.
Zapytał, czy są inne uwagi. Uwag nie było. Odczytał proponowany porządek posiedzenia.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez
Powiatu Słupskiego od Gminy Kępice pomocy finansowej i rzeczowej na realizację robót
drogowych na drogach powiatowych nr 1161G, 1149G, 1166G, 1165G, 1163G 1162G,
1160G, 1146G, 1147G, 1157G, 1167G.
4. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez
Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej przy przybudowie chodnika
w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub.
5. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych.
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6. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
7. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
8. Sprawy różne.
Porządek posiedzenia poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, stwierdził, że został
on przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że protokół był do wglądu
w p. 205, zapytał, czy są uwagi. Uwag nie było, więc protokół poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania, stwierdził, że został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez
Powiatu Słupskiego od Gminy Kępice pomocy finansowej i rzeczowej na realizację robót
drogowych na drogach powiatowych nr 1161G, 1149G, 1166G, 1165G, 1163G 1162G, 1160G,
1146G, 1147G, 1157G, 1167G.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – o komentarz do projektu uchwały poprosił
panią Urszulę Falbę – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji- wyjaśniła,
że szacunkowo wartość zadania wynosi 600 tys. zł, w tym pomoc finansowa gminy - 200 tys. zł
i 100 tys. zł pomoc rzeczowa, a udział finansowy powiatu wynosi 300 tys. zł. Dodała, że planowane
jest wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza grubości 3 cm
i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.
Radny Paweł Gonera – zapytał na czym będzie polegała pomoc rzeczowa gminy Kępice
w remoncie tych dróg.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji - wyjaśniła, że pomoc
gminy jest zawarta w umowie, a dotyczy robocizny przy remontach tych dróg.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania
stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do protokołu)
Ad. 4.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez
Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej przy przybudowie chodnika
w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub.
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Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - o komentarz do projektu uchwały poprosił
panią Urszulę Falbę – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji - wyjaśniła,
że szacunkowo wartość zadania wynosi 30 tys. zł, w tym pomoc rzeczowa gminy - 15 tys. zł,
również udział finansowy powiatu wynosi - 15 tys. zł. Planowany remont chodnika obejmuje
wymianę zużytych płyt betonowych na nową nawierzchnię typu polbruku na grubości 6 cm na
podsypce cementowo - piaskowej w ilości 120 m 2 .
Radny Paweł Gonera – zapytał, gdyby inne gminy występowały z taką inicjatywą mogą też liczyć
na pomoc.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że też mogą liczyć.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania
stwierdził, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu)
Ad. 5.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia
prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - o komentarz do projektu uchwały poprosił
panią Urszulę Falbę – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – wyjaśniła,
że omawiany projekt uchwały dotyczy powierzeniu miastu Ustka zarządzaniem ulicą Kopernika
drogi powiatowej nr 1197G na odcinku 05 km. Wykonanie przewiduje się od 15.06.2012 –
15.06.2013.
Radny Paweł Gonera – zapytał, czy miasto Ustka nie żąda żadnych kwot od powiatu.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – wyjaśnił, że jest perspektywa przyjęcia przez miasto tej drogi.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania
„za” – 7 „przeciw” – 0 „wstrzymało się” – 1 radny, stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do protokołu)
Ad. 6.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
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Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - o komentarz do projektu uchwały poprosił
panią Jadwigę Janicką Skarbnik Powiatu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że dostosowuje się 2011 rok do
faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdań budżetowych. Ponadto rok 2012 jest
uzależniony od 2011 ze względu na zmianę kwoty długów (zwiększyły się różnice kursowe)
W związku z powyższym zmieniły się spłaty rat jak i kwota zadłużenia. Ponadto dostosowuje się
2012 rok do zmian wynikających z projektu uchwały na 2012 rok.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania
„za” – 7 „przeciw” – 0 „wstrzymało się” – 1 radny, stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do protokołu)
Ad. 7.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - o komentarz do projektu uchwały poprosił
panią Jadwigę Janicką Skarbnik Powiatu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że zmniejsza się dochody w związku
z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o kwoty subwencji i udziałów podatku
dochodowego od osób fizycznych. Wcześnie była informacja o dotacjach, która została
zmniejszona uchwałą Zarządu Powiatu. Kwoty wymienione są w uzasadnieniu.
Radny Andrzej Kordylas - pomysł przesunięcia z rezerwy oświatowej na inwestycje 2 tys. zł,
radny uważa za słuszny.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu - wyjaśniła, że zmniejszyły się dochody bieżące,
w związku z tym te zmiany.
Radny Paweł Gonera – odniósł się do Funduszu Płac Powiatowego Urzędu Pracy. Zauważył,
że w stosunku do roku poprzedniego Fundusz ten był mniejszy o 400 tys. zł. Obecnie jest
pomniejszony o około 200 tys. zł. Zwracając się do starosty, powiedział, że otrzymał informację,
że będzie zawarte porozumienie z Prezydentem Miasta na kwotę 400 tys. zł.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że Zarząd Powiatu wystąpił z pismem
do Prezydenta Miasta. Prezydent odpowiedział, że w chwili obecnej nie może zabezpieczyć
środków dla PUP ponieważ czeka na realizację budżetu za I półrocze br. Również jest
po rozmowach z dyrektorem Chałubińskim, będą jeszcze prowadzone rozmowy na ten temat, a jest
to kwestia pół roku.
Radny Paweł Gonera – zapytał, czy 193 tys. zł zmniejszył Skarb Państwa.
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Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że dokonuje się zmniejszenia dochodów
bieżących w PUP w związku ze zmniejszeniem środków przez Miasto Słupsk na mocy
porozumienia. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej celem
przeniesienia na rezerwę inwestycyjną. W związku z powyższym poprawiają się wskaźniki.
Radny Paweł Gonera – zastanawia się, jeżeli zmniejszą się dochody jak będzie wyglądała spłata
kredytów, czy inwestycji. Radny uważa, że powinien być opracowywany plan oszczędnościowy,
który powinien dotyczyć wszystkiego, ponieważ nie ucieknie się od inwestycji. Zastanawia się
dlaczego tylko w PUP może wystąpić sytuacja zwalniania pracowników. Ponadto powiedział,
że PCPR do tej pory nie realizował zadania dotyczącego zapewnienia mieszkań dla mieszkańców
z Domów Dziecka. Zasugerował dyrektor PCPR, żeby przekształcić budynek ZSzT na socjalny.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – obowiązek zapewnienia mieszkań dzieciom spoczywa
na gminach. Natomiast innym tematem są mieszkania chronione. Rozważany jest temat sprzedaży
na tzw. mieszkania chronione.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – szczegółowo wytłumaczyła radnemu Gonerze
na czym polega przeniesienie kwoty 193 tys. zł do rezerwy inwestycyjnej.
Radny Paweł Gonera – radny zwrócił uwagę na zmniejszenie nadwyżki budżetowej.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że zmniejszenie nadwyżki budżetowej
spowodowane jest zwiększeniem wydatków oraz w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo
Finansów subwencji oświatowej oraz udziałów podatków dochodowych od osób fizycznych.
Radny Paweł Gonera – radnego niepokój budzi „kurczenie się” budżetu powiatu. Ponadto
inwestycje będą finansowane ze sprzedaży, zapytał na jaką kwotę ona opiewa.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że wynosi 3 941 tys. zł. Dodała jeżeli
uzyskają wpływy z POLO, to te dochody zwiększą się.
Radny Zdzisław Kołodziejski – zrozumiał, że pieniądze dla PUP z budżetu miasta podjęte są na
podstawie porozumienia, a porozumienia nie ma.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że porozumienie zawsze zawierane jest
w drugim półroczu, ale pieniądze w budżecie są.
Radny Zdzisław Kołodziejski – zapytał, na jakiej podstawie mogą znaleźć się środki, na
podstawie jakiegoś dokumentu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że w planie budżetu jest zaplanowane
na podstawie informacji Wydziału Polityki Społecznej.
Radny Zdzisław Kołodziejski – zapytał, jaka to jest informacja.
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Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – wyjaśniła, że jest to dokument w postaci pisma
z Wydziału Polityki Społecznej wysłanego do Prezydenta i uzyskania pozytywnej odpowiedzi na to
pismo.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania
„za” – 7 „przeciw” – 0 „wstrzymało się” – 1 radny, stwierdził, że projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do protokołu)
Ad. 8. Sprawy różne.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – zapytał, czy radni zgłaszają inne sprawy.
Radny Zdzisław Kołodziejski – zapytał Naczelnika Wydziału Środowiska i Rolnictwa w sprawach
zalesiania gruntów do granicy, jaki jest plan zalesiania na grunty zalesiane, czy można zalesiać
do samej granicy działki.
Pani Eugenia Bereszyńska Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – wyjaśniła, że nie ma
żadnych reguł poza regułami hodowlanymi i dobrą praktyką. Tak jak jest dobra praktyka rolnicza
tak jest i dobra praktyka leśna zakładania plantacji. Przyjmuje się 1.5 m od granicy. Przepisy mówią
do granicy, jeżeli coś przechodzi poza granicę mojej działki, to właściciel sąsiedniej działki ma
prawo zwrócić się o usunięcie gałęzi z jego działki.
Radny Edward Sasko – zastanawia się co zrobić z dużymi korzeniami wieloletnich drzew, które
sięgają na sąsiednią działkę.
Pani Eugenia Bereszyńska Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – wyjaśniła, że nie ma
żadnych uregulowań prawnych.
Pan Andrzej Bury – wyjaśnił, że prawo budowlane mówi, jeżeli jest las, czy działka leśna,
do granicy leśnej, obiekt budowlany wynosi 12 m, chyba, że ściana będzie spełniała pewne
warunki ogniowe, to może być do 6 m.
Radny Paweł Gonera – zapytał, czy jest już projekt na nakładkę drogi w Główczycach i kiedy
będzie wykonana. Poprosił, aby wysłać remonter w okolice Łojewo i przy wjeździe do Bobrownik,
żeby poprawić te drogi.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że jest już rozpisany przetarg, ale nie wie kiedy
będzie rozstrzygnięty.
Radny Paweł Gonera - na ostatniej sesji poruszył sprawę PKS i to co Pani Sekretarz powiedziała,
o sytuacji w PKS, radnego lekko poruszyło. Radnego zaniepokoiła sytuacja, nie wie dlaczego,
zmienili Wspólnotę na spółkę. Z tego co słyszał od Pani Sekretarz, Lębork generuje straty, jakiś
w tym wszystkim mają interes. Zaproponował zaprosić na Komisję Panią Sekretarz i nowego szefa
Zarządu PKS, z prośbą o naświetlenie radnym sytuacji w PKS.
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Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że, jest ogłoszony konkurs na nowego prezesa
Zarządu PKS. Dodał, że po to zrobiono podział, żeby Słupsk i Lębork funkcjonował oddzielnie.
Radny Paweł Gonera – uważa, że taką informację radni powinni otrzymać rok wcześniej i prosi
żeby na następną komisję poprosić Panią Sekretarz.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że na następną komisję nie będzie jeszcze
nowego prezesa.
Radny Paweł Gonera – dodał, że będzie Pani Sekretarz i powie, bo jeżeli mówi, że 500 tys. zł nie
wywindykowano należności, które są i że ktoś kradnie paliwo, to na to dowody jakieś musiała
mieć.
Radny Andrzej Kordylas – zwrócił uwagę, żeby zaprosić Panią nie jako sekretarz, bo od tego jest
starosta, który wybiera kogo chce.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – jako wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, obecnie pełniąca
obowiązki.
Radny Zdzisław Kołodziejski – zaproponował, poprosić już nowego prezesa, który rozezna
sytuację i przedstawi na komisji.
Pan Marcin Białas
protokołu.

przewodniczący Komisji – stwierdził, że jest to ogólny wniosek do

Radny Zdzisław Kołodziejski – radny wyobrażał sobie, kiedy były spółki Skarbu Państwa,
to z PKS Bytów, Słupsk, Lębork zostanie utworzona jedna wspólna spółka, która byłaby
konkurencyjna na rynku. Natomiast podział takich firm jak Słupsk i Lębork, zdaniem radnego jest
do sprzedaży i likwidacji, ponieważ oni sobie nie poradzą.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – powiedział, że starosta zaproponował taki układ.
Radny Paweł Gonera – uważa, że każda firma państwowa będzie padała, ponieważ na rynku pracy
jest konkurencyjność. Ponadto zapytał, czy drzewa z Mianowic w kierunku Karżniczki będą
wycięte. Uważa, że wycięcie tych drzew pogorszy bezpieczeństwo jazdy.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – jeżeli otrzymają zgodę z WIOŚ. Droga ta będzie poszerzona.
Radny Zdzisław Kołodziejski – uważa, że radny Gonera proponował, posadzenie nowych drzew
za rowem, żeby one się już rozwijały. Pobocze drogi do Zagórzyc jest nie obsadzona z jednej
strony.
Radny Edward Sasko – jest za tym, żeby drzewa wycinać, ponieważ duże samochody nie mogą
jechać po prawej stronie bo przeszkadzają gałęzie i jedzie środkiem, a z przeciwka nadjeżdżający
samochód nie ma miejsca, żeby przejechać.
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Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – po wyczerpaniu programu zamknął posiedzenie
Komisji.
zakończenie godz. 1300
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