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Protokół nr 3/2012
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 18 kwietnia 2012 roku
Przewodniczący Komisji, pan Zbigniew Kamiński, po stwierdzeniu quorum, o godzinie
14.00. otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady
Powiatu Słupskiego, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w sali 206.
Przywitał obecnych radnych i gości: panią Jadwigę Janicką – Skarbnik Powiatu, panią
Urszulę Dąbrowską – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, panią
Urszulę Falbę – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji, panią Marię
Matuszewską – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu
i Inwestycji oraz pana Zbigniewa Babiarza-Zycha – Naczelnika Wydziału Polityki
Społecznej.
(listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu)

Ad 1.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zaproponował rozszerzenie porządku
posiedzenia (stanowi załącznik nr 3 do protokołu) i wprowadzenie: punktu 6. Wyrażenie
opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat
Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej przy przebudowie chodnika w miejscowości
Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G Biesowice-Ciecholub; punktu 7. Wyrażenie
opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia prowadzenia
zadania publicznego z zakresu dróg publicznych; punktu 8. Wyrażenie opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom – sportowcom, w związku
z organizowanymi największymi europejskimi lub światowymi imprezami sportowymi;
punktu 9. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok oraz punktu 10. Wyrażenie opinii o projekcie
uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Słupskiego. Wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia poddał pod głosowanie,
po czym stwierdził, że zostały jednogłośnie wprowadzone do proponowanego porządku
posiedzenia. Następnie odczytał porządek posiedzenia po zmianach:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja o kierunkach promocji Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
4. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia
przez Powiat Słupski 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.
5. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje
zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” realizowanego przez Powiat
Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach POKL 20072013.
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6. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia
przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej przy przebudowie
chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G BiesowiceCiecholub.
7. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg publicznych.
8. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym
uczniom – sportowcom, w związku z organizowanymi największymi europejskimi
lub światowymi imprezami sportowymi.
9. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
10. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
11. Sprawy różne.
Zapytał, czy radni mają uwagi do proponowanego porządku posiedzenia. Uwag nie było.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Ad 2.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zaproponował przyjęcie protokołu
z ostatniego posiedzenia Komisji. Zapytał, czy radni mają uwagi do treści protokołu. Głosów
w tej sprawie nie było. Przyjęcie protokołu poddał pod głosowanie, po czym stwierdził,
że został jednogłośnie przyjęty.

Ad 3.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Kierownik Oddziału
Promocji i Współpracy w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji o zapoznanie radnych
z informacją o kierunkach promocji Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
(informacja wraz z kalendarzem imprez na 2012 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Pani Maria Matuszewska – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy – rozdała
radnym materiały promocyjne Powiatu Słupskiego, którymi dysponuje Oddział Promocji
i Współpracy. Następnie omówiła przedłożoną informację, zaznaczając, iż jest to zarys
imprez, na który mogą sobie pozwolić ze względu na finanse i robią, co mogą, by posiadane
pieniądze maksymalnie wykorzystać, a za pozostałe środki finansowe wykonują gadżety
reklamowe. Objaśniła, że materiały promocyjne są po to, aby na imprezach lub jak zgłaszają
się do nich różnego rodzaju stowarzyszenia, organizatorzy i placówki oświatowe z terenu
powiatu nie przekazywać im pieniędzy w formie gotówki jako współorganizatorzy danej
imprezy, ponieważ różnie te pieniądze mogą być spożytkowane. Uważa, że najlepszą formą
wsparcia małych, drobnych imprez lokalnej społeczności, szkół podstawowych, gimnazjów
itd. są właśnie gadżety promocyjne. Dodała, że przy okazji wręczania stypendiów lub nagród
dla uczniów również przekazują takie materiały, ponadto mają przygotowane rzeczy
dla małych dzieci. Zapoznała radnych z nowo wydaną publikacją „Turystyki aktywnej”,
która cieszy się ogromnym powodzeniem, gdyż jest to kompendium wiedzy i obecnie zrobili
drugie wydanie z aktualnymi numerami telefonów. Nadmieniła, że do wakacji ukaże się
publikacja „Z rodziną na dwóch kółkach – szlaki rowerowe Powiatu Słupskiego”, która
będzie miała około 50 stron i ujęte w niej będą wszystkie szlaki rowerowe oraz opisane
zostaną atrakcje i do tego będzie dołączona mapa. Myśli, że będzie to bardzo fajna publikacja.
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Pani Maria Matuszewska – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy –
cd. wypowiedzi - zwróciła uwagę na imprezy turystyczne, informując, iż w bieżącym roku
zaplanowali udział w jednych targach w Warszawie, ponieważ są to targi połączone
z piknikiem rodzinnym, jest to impreza masowa, na którą przychodzi bardzo dużo ludzi,
gdyż jest bezpłatna. Podkreśliła, że obecnie zmienia się formuła targów. Coraz częściej nie są
to tylko imprezy dla branży turystycznej, a dla szerokiej rzeszy odbiorców. Z tego względu
dużą popularnością cieszą się aktualnie imprezy piknikowe i różnego rodzaju festyny.
W związku z tym chcą jeszcze zrealizować dwie takie imprezy promocyjne. Podała, że druga
impreza odbędzie się w czasie spotkań partnerskich w Powiecie Bełchatowskim w dniach
18 – 20 maja 2012 roku. Powiat dostał zaproszenie na udział w spartakiadzie, gdzie wszystkie
koszty pokrywa strona bełchatowska, a radni i pracownicy będą walczyć sportowo
oraz zaprezentują stoisko promujące, aby zachęcać do przyjazdu na ziemię słupską.
Wspomniała, że trzecią imprezą, którą chcą zrealizować, będzie wyjazd do Cieszyna
na imprezę pn. „Święto Trzech Braci” - jest to jedna z najbardziej popularnych imprez
w Cieszynie, jest organizowana w czerwcu w plenerze i bywa na niej wielu mieszkańców
polskiego oraz czeskiego Cieszyna, więc chcą w niej uczestniczyć i postawić tam swój
namiot. Powiat Cieszyński jest ich powiatem partnerskim, natomiast współpraca ta była dosyć
trudna do realizacji. Prawdopodobnie wcześniej te kontakty były częstsze, ale później
zmieniły się władze i nie było z ich strony woli współpracy. Ma nadzieję, że teraz to się uda,
gdyż już mają zapewnienie, iż będą mogli być na tej uroczystości. Nie ukrywa,
że organizując tego typu imprezy, myśli o tym, aby jak najmniej wydać środków
finansowych, a osiągnąć jak największy efekt, czyli nie ponosić kosztów wynajmu stoiska,
tak jak to się płaci na targach. Dodała, że pozostałe imprezy są imprezami, które już
cyklicznie realizują: „Mikołajki z sową”, Dożynki Powiatowe, Pokopki itd. Kończąc
zaznaczyła, że Oddział Promocji i Współpracy ma dużo pomysłów i gdyby mieli większe
możliwości finansowe, to są w stanie zrobić dużo więcej. Podkreśliła, iż starają się
współpracować z całą lokalną społecznością, ze stowarzyszeniami, z różnymi szkołami,
ośrodkami i innymi podmiotami, włączając się we współorganizację podejmowanych przez
te środowiska inicjatyw. Nigdy nie odmawiają współpracy, a budowanie pozytywnego
wizerunku powiatu wśród lokalnej społeczności jest podstawą ich działań promocyjnych.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – zaznaczył,
że Wydział Polityki Społecznej ma również w swoim zakresie kulturę oraz zabytki
i te działania, które oni realizują (myśli o działaniach wydawniczych|), to one także spełniają
drugą rolę promocyjną - jest to promocja kierowana nie do wewnątrz, ale w szczególności
na zewnątrz powiatu. W jego ocenie taką rolę spełnia biuletyn „Powiat Słupski”, ponieważ
z 750 egzemplarzy, które są drukowane, to ok. 550 trafia wewnętrznie do powiatu, natomiast
ok. 150 – 120 regularnie jest wysyłanych w Polskę do różnych środowisk opiniotwórczych
i jako powiat w aktywności literackiej, a także innej, są znani i stawiani za wzór. Dodał,
iż „Powiat Słupski” poza tym, że jest rozsyłany w Polskę, to jest dostarczany także na biurko
Ministra Kultury, do stowarzyszeń, pras lokalnych i innych, a nawet za granicę na Litwę,
informując, iż biuletyn jest regularnie przesyłany do zaprzyjaźnionych z nimi rejonów i miast,
m.in. do Muzeum Adama Mickiewicza, do Kuriera Wileńskiego, więc tam regularnie
otrzymują oraz znają ten tytuł. Nadmienił, że dzięki temu, iż prowadzą taką działalność
wydawniczą, to ci autorzy, którzy współpracują z nimi, później nie mają problemów
w swoich środowiskach w powiatach, skąd się wywodzą, w uzyskiwaniu pomocy
na kontynuowanie działalności. Podkreślił, że ogromną rolę promocyjną spełniają także
albumy, które są przygotowywane w Wydziale Polityki Społecznej.
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Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – cd. wypowiedzi
- wspomniał, że ostatnio wydany album o pałacach i dworach wpisuje się w ich działania
merytoryczne, ale tego typu wydawnictwa „idą” do ludzi i pokazują Powiat Słupski
na zewnątrz, wyjaśniając, iż przekazują albumy na różne konkursy itd., ale przede wszystkim
są one robione z zamysłem, aby promować powiat na zewnątrz, podobnie jak wcześniejsze
publikacje. Ma nadzieję, że również w bieżącym roku uda się im wydać prawie bezkosztowo
kolejny album fotograficzny, gdyż chcą nawiązać współpracę z fotografikiem
zamieszkującym w Gminie Główczyce, którego zdjęcia są kupowane przez światowe agencje
na całym globie. Zwrócił uwagę, iż udało się im zorganizować konkurs na plakat w zakresie
ochrony zabytków, a to spowodowało, że wystawa tych plakatów była eksponowana w Łodzi,
w Warszawie, a teraz jest na południu Polski, gdzie jest to dystrybuowane oddziałami
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, zaznaczając, iż dzięki temu zrobili robotę typowo
merytoryczną, wpisującą się w realizację programu ochrony i opieki nad zabytkami,
a dodatkowo jeszcze poprzez to, że ta ekspozycja będzie eksponowana w powiecie, a później
w Polsce, to ona promuje Powiat Słupski. Kończąc powiedział, że są to sprawy, o których
pamięta, ale z pewnością jeszcze można wymienić przynajmniej kilka uroczystości
z kalendarza imprez kulturalnych.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – chcąc podsumować, zauważył,
że „promocja powiatu jest w dobrych rękach i na dobrych ustach, co widać i z pewnością
mogliby o niej dużo mówić, co świadczy o tym, iż rzeczywiście jest o czym mówić”. Zapytał
radnych, czy mają pytania dotyczące omawianej informacji. Udzielił głosu radnemu
Zdzisławowi Kołodziejskiemu.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – zainteresował się terminem przeglądu
zespołów kół rolniczych z terenu powiatu.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – odpowiedział,
że będzie to w czerwcu, wskazując, iż przegląd ten znajduje się w wykazie imprez
dofinansowywanych przez CER w Warcinie w wysokości 800 zł.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – stwierdził, że promocja ma rozbudowany,
duży program i wiele pomysłów. Zastanawia się, czy nie należałoby tego uzbroić w dokument
o charakterze strategii promocji powiatu, w którym będzie mowa o tym, jakie to mają
być zadania i jakie będą na to przeznaczone środki oraz będzie zapisane to wszystko, co taki
dokument powinien zawierać.
Pani Maria Matuszewska – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy – nadmieniła,
iż również zastanawiała się nad strategią rozwoju promocji i turystyki. Jednakże należy
zauważyć, iż jest to kosztowny dokument i jego cześć jest zawarta w ogólnej strategii
powiatu, która teraz została opracowana na lata 2013 – 2020, w dziale dotyczącym turystyki
i rozwoju. Poinformowała, że firmy zajmujące się opracowaniem strategii pobierają
za to opłatę w wysokości 40 tys. zł.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – uważa, iż może to być taka pseudo strategia
w wykonaniu własnym, by jeśli ktoś z zewnątrz o to pytał, to mógł zobaczyć taki dokument.
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Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – chcąc nawiązać
do tematu strategii, wspomniał, że ostatnio skończyli prace nad informatorem oświatowym,
czyli nad nowymi kierunkami kształcenia. Podał, że po wypracowaniu nowych kierunków
połączonych szkół w Ustce powstanie m.in. klasa - kierunek, który będzie uczył młodzież
tworzenia i pisania strategii rozwoju turystycznego, poszukania produktów turystycznych
i promocyjnych oraz rozpisywania tego itd. Sądzi, iż w ramach egzaminu uczniowie mogliby
przygotować taką strategię dla powiatu, o ile dojdzie do naboru na tym kierunku.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – dodał, że to nie powinna być tylko strategia
rozwoju turystyki, ale należałoby ją rozszerzyć o rozwój lokalny.
Pani Maria Matuszewska – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy – powiedziała,
że ostatnio zwróciła się do nich słupska uczelnia, by podali tematy do prac magisterskich
i licencjackich z zakresu turystyki, a później w ramach współpracy oni im te prace udostępnią
i będzie można z nich skorzystać. Poinformowała, że podała ok. 10 tematów i zobaczą,
czy znajdą się chętni do napisania prac. Dodała, że dużo osób przychodzi indywidualnie
po materiały o powiecie.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – nadmienił,
że Powiat Słupski jest jednym z nielicznych powiatów, który nie każe sobie płacić
za materiały promocyjne. Powiedział, że nie wiadomo, czy to jest dobre czy złe, ale według
niego na tym polega promocja i takie właśnie powinny być działania promocyjne.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – zauważył, że to ma też swoje drugie dno,
ponieważ często takie wydawnictwa marnują się, stwierdzając, iż jak otrzymuje się coś
za darmo, to potem nie jest to szanowane.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – odpowiedział,
że powyższe może mieć miejsce, jeżeli robi się to masowo. Zaznaczył, iż raz, po przekazaniu
informacji internetowej, wysyłali wydawnictwa do różnych muzeów i instytutów zajmujących
się badaniem historii, a później odezwały się konkretne środowiska.
Pani Maria Matuszewska – Kierownik Oddziału Promocji i Współpracy – myśli,
że materiały, które udało się im wykonać przez Oddział Promocji i Współpracy oraz Wydział
Polityki Społecznej są dobrą promocją powiatu.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – informację poddał pod glosowanie,
po czym stwierdził, że została jednogłośnie przyjęta. Podziękował Kierownik Oddziału
Promocji i Współpracy za przygotowanie i omówienie kierunków promocji Powiatu
Słupskiego na 2012 rok.

Ad 4.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji o zapoznanie radnych z projektem uchwały Rady Powiatu
Słupskiego w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski 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.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu)

6
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – wskazała,
że wykaz dróg znajduje się w załączniku nr 1 przedłożonego projektu uchwały.
Poinformowała, że szacunkowy koszt zadania ma wynieść 600 000 zł: 200 000 zł udział
finansowy Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub – Pustowo
i 100 000 zł udział rzeczowy Gminy Kępice w postaci robocizny oraz 300 000 zł udział
finansowy Powiatu Słupskiego.
Pan Stanisław Gosławski - członek Komisji – powiedział, że jest zadowolony, iż Gmina
Kępice „wysupłała” pieniądze na tę inwestycję, gdyż wiadomym jest, jak małe są budżety
samorządów i skorzystała z możliwości zrealizowania tego zadania. Dodał, że kolejny projekt
uchwały zamieszczony w porządku posiedzenia Komisji również dotyczy inwestycji
na terenie Gminy Kępice – przebudowy chodnika w miejscowości Biesowice, ale w zasadzie
będą to prace kosmetyczne i szacunkowa ich wartość ma wynieść małą kwotę 30 000 zł.
Zaznaczył, że należy pochwalić samorząd za to, iż znalazł pieniądze na dwa zadania.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał
pod głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, po czym
stwierdził, że w wyniku głosowania został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 5.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Dyrektor PCPR w Słupsku
o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zatwierdzenia
do realizacji projektu systemowego pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe
możliwości na rynku pracy” realizowanego przez Powiat Słupski/Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach POKL 2007-2013.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
Pani Urszula Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku – na wstępie swojej wypowiedzi podkreśliła, iż wykorzystują wszystkie możliwe
konkursy, aby rozszerzyć działania jednostki, którą kieruje. Poinformowała, że projekt
pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” jest projektem
systemowym (jest to IV edycja projektu) i będzie realizowany już do końca okresu
programowania, czyli do 2013 roku plus jeszcze dwa lata mogą być na kontynuację. PCPR
w Słupsku będzie realizowało projekt od 1 kwietnia br. (w zasadzie już się zaczął)
do 30 czerwca 2014 roku. Nadmieniła, że przedstawiony projekt jest podobny to tych
z ubiegłych lat, a jego celem jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren całego Powiatu Słupskiego.
Wyjaśniła, że działaniami projektowymi chcą objąć w sumie 107 osób i mają dwie grupy
beneficjentów: 1. grupa to wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin
zastępczych, a dla 2. grupy beneficjentów będzie realizowany program aktywności lokalnej
i są to rodziny zastępcze. Dodała, że projekt zostanie rozłożony na 3 lata, ale te wszystkie
osoby nie będą przez 3 lata realizowały tego projektu, tylko w każdym roku będą mniejsze
grupy: 12, 8 bądź 20-osobowe, czyli odbędą się trzy nabory do projektu w: 2012, 2013 i 2014
roku. Zaznaczyła, że projektem tym chcą się wesprzeć kadrowo, gdyż w ramach projektu
planowane jest zatrudnienie koordynatora projektu na 0,5 etatu, koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej (w związku z tym, iż jest to obowiązek ustawowy, więc w ramach projektu
zostanie to sfinansowane) i pracownika socjalnego, który również przez cały okres realizacji
projektu będzie zatrudniony na umowę o prace.
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Pani Urszula Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku – cd. wypowiedzi - podała, że łączna kwota projektu wynosi 602 758 zł,
informując, iż projekt systemowy wymaga wkładu własnego i jest on w wysokości 15%
wartości projektu – to jest 90 413 zł. Jednakże ich wkład własny nie wymaga dodatkowych
środków ze strony powiatu, ponieważ realizują zadania kierowane do rodzin zastępczych
i jako wkład własny również mogą wykorzystać środki, które kierują do rodzin zastępczych,
czyli pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy osoby, o których
zatrudnieniu mówiła Dyrektor PCPR, będą z zewnątrz, czy będzie to powierzenie
obowiązków osobom pracującym w PCPR w Słupsku.
Pani Urszula Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku – odpowiedziała, że będą to dodatkowe osoby. Dodała, że obecnie zadania
są tak konstruowane i zmieniają się zasady finansowania projektu, iż nie ma możliwości
dawania swoim pracownikom dodatkowych prac i nie można ich oddelegowywać
do innych obowiązków oraz przyznawać dodatkowych nagród w ramach projektów,
ewentualnie można przyznać dodatki specjalne, ale dodatek specjalny można udzielić
na niewielkie części zadań, a w przypadku omawianego projektu będą to naprawdę duże
zadania, więc muszą zatrudnić dodatkowe osoby. Poinformowała, że już odbył się nabór
na koordynatora projektu, a na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i na pracownika
socjalnego ma osobę na zlecenie, która obywała u nich staż i jest do końca miesiąca,
więc planuje kontynuację.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zauważył, iż od koordynatora
projektu zależy powodzenie całości projektu.
Pani Urszula Dąbrowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku – zgodziła się ze zdaniem Przewodniczącego Komisji, wyjaśniając, iż osoba,
którą chcą zatrudnić na stanowisku koordynatora projektu, ma doświadczenie w projekcie.
W zasadzie była to jedyna oferta, ale ma nadzieję, iż z pomocą pozostałych pracowników
PCPR poradzi sobie. Ponadto wspomniała, że na najbliższą sesję PCPR przedłożyło
do podjęcia kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej
na lata 2012-2014, który jest powiązany z projektem systemowym pn. „Wyższe kwalifikacje
zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” realizowanego przez Powiat
Słupski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w ramach POKL 2007-2013.
Objaśniła, że jednym z narzędzi powyższego projektu jest Program Aktywności Lokalnej,
który wymaga zatwierdzenia przez Radę Powiatu Słupskiego.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał
pod głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0 radnych,
po czym stwierdził, że w wyniku głosowania został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

8

Ad 6.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie przyjęcia przez Powiat Słupski od Gminy Kępice pomocy rzeczowej
przy przebudowie chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G
Biesowice-Ciecholub.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu)
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – podała,
że koszt przebudowy chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej
nr 1164G wynosi 30 000 zł, w tym 15 000 zł to udział rzeczowy Gminy Kępice w postaci
zakupu polbruku. Remont chodnika obejmuje wymianę zużytych płyt betonowych na nową
nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk o grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej w ilości 120 m bieżących.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
dotyczące omawianego projekt uchwały. Głosów w tej sprawie nie było. Projekt uchwały
poddał pod głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0 radnych,
po czym stwierdził, że w wyniku głosowania został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 7.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – ponownie poprosił Naczelnik
Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji o zapoznanie radnych z projektem uchwały
Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu
dróg publicznych.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu)
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – objaśniła,
że powierzenie prowadzenia zadania Miastu Ustka dotyczy zarządzania ulicą Kopernika
w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – jest to odcinek ponad 0,5 km.
Poinformowała, że zarząd drogą będzie obejmował okres od 15 czerwca 2012 roku
do 15 czerwca 2013 roku.
Pan Stanisław Gosławski - członek Komisji – zapytał, co będzie dalej po przedstawionym
czasie.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji –
odpowiedziała, że wówczas ponownie rozważą różne możliwości.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zainteresował się kwestią, dlaczego
powiat chce przekazać prowadzenie drogi Ustce.
Pani Walentyna Małek - członek Komisji (członek Zarządu Powiatu) – podała
do wiadomości, że Miasto Ustka zwróciła się od Zarządu Powiatu Słupskiego z prośbą
o możliwość powierzenia drogi, gdyż w okresie letnim chcieliby ją wykorzystać na parkingi
i postawienie tam parkometrów. Jednakże nie zgodzili się na tak krótki czas i zadanie
to zostało przekazane na cały rok, aby Miasto Ustka odśnieżało i wykonywało inne,
niezbędne prace na tej drodze.
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Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – zapytał, czy w związku z powyższym
powiat ponosi koszty.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – zaznaczyła,
że powiat nie ponosi tu żadnych kosztów.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał
pod głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, po czym
stwierdził, że w wyniku głosowania został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.

Ad 8.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Naczelnika Wydziału
Polityki Społecznej o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagród Starosty Słupskiego najlepszym
uczniom – sportowcom, w związku z organizowanymi największymi europejskimi
lub światowymi imprezami sportowymi.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu)
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – na wstępie
swojej wypowiedzi podkreślił, że nie jest to zupełnie nowy temat, ponieważ Powiat Słupski
wysyłał już młodych sportowców - uczniów, którzy legitymowali się dobrymi wynikami
w nauce oraz odpowiednim zachowaniem, na tak duże imprezy jak Letnie Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie i Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver, a teraz jest szansa,
aby wysłać na Letnie Igrzyska Olimpijskie do Londynu. Podał, że w związku z tym,
iż uchwała pozwalająca wysyłać w formie nagrody przedstawiciela powiatu na takie imprezy
sportowe była skonstruowana w określony sposób, więc przed każdym wyjazdem należało
podejmować uchwałę z nazwą danej imprezy. Zaproponował, by aktualnie podjąć uchwałę,
która ma w tytule stwierdzenie, iż wysyła się na największe sportowe imprezy europejskie
lub światowe, więc mogłyby to być: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa
Europy w zależności od tego, jaka byłaby tutaj potrzeba. Poinformował, że realizacja
dotychczasowej uchwały i wyjazdy są możliwe dzięki współpracy powiatu ze Szkolnym
Klubem Sportowym „Jantar” w Racocie, który się specjalizuje w wysyłaniu młodzieży
na tego typu imprezy i robi to po minimalnych kosztach. Stąd też korzystają z tej oferty
i uważają, iż jest to fajna nagroda do zachęcenia młodych ludzi do większego zainteresowania
sportem. Zaznaczył, że projekt przedłożonej uchwały jest przeniesieniem wcześniejszej
uchwały tylko pod innym tytułem, dodając, iż zmianie uległa tylko wartość drugiej i trzeciej
nagrody o 200 zł, gdyż wcześniej była to kwota 300 zł i 500 zł. Zapewnił, że kalkulują
to do środków finansowych, jakie mają przewidziane w budżecie. Wyjaśnił, że przedstawiciel
powiatu zostanie wyłoniony zgodnie z regulaminem: w drodze konkursu wiedzy o tematyce
sportowej i oceniony pod względem osiągnięć sportowych w ostatnim roku oraz wyników
w nauce, aktywności społecznej, zachowania itd. Jednak mają zabezpieczone dwie osoby
rezerwowe, gdyby pierwszy laureat nie mógł wyjechać, to wysyłają następnego z listy.
Powtórzył, że praktycznie jest to przeniesienie tamtej uchwały tylko pod bardzo ogólnym
tytułem, by za każdy razem nie trzeba było ponownie uchwalać tego typu dokumentu,
podkreślając, iż procedura podjęcia uchwały jest długa, a tak się zdarza, iż klub w Racocie
daje im te informacje późno, mimo że dopominają się już o to wcześniej, ale oni też długo
nie wiedzą, czy im się to uda, ponieważ są to działania powiązane.
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Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – cd. wypowiedzi
- dlatego też by uprościć prace w tym kierunku, to proponują, aby przyjąć taką ogólna
uchwałę, która pozwoli im wysłać przedstawiciela powiatu także na inne imprezy, jeśli znajdą
się na to środki w budżecie i będzie organizator takiego wyjazdu. Kończąc poprosił
o pozytywne zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – powiedział, że ma pewne wątpliwości
odnośnie regulaminu przyznawania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom –
sportowcom w związku z organizowanymi największymi europejskimi lub światowymi
imprezami sportowymi i chciałaby je wyjaśnić. Wskazał, że w § 3 ust. 6 pkt 2 jest zapis,
iż oprócz osiągnięć sportowych Komisja uwzględni również wiedzę z zakresu sportu itd.
Sądzi, iż im bardziej znany i wybitniejszy sportowiec to posiada mniejszą wiedzę z zakresu
innych sportów, gdyż interesuje się tylko swoją dyscypliną, np. tak jest z lekkoatletami,
którzy nie wiedzą, co dzieje się w I lidze piłki nożnej. Zastanawiał się, czy punktowanie
tego typu wiedzy „nie wypaczy” lub nie zakłóci nominowania do głównej nagrody wybitnych
sportowców, gdyż o takich w gruncie rzeczy im chodzi.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zauważył, że w Powiecie Słupskim
nie ma wybitnych sportowców. Dodał, że przyglądał się tego typu konkursom i objaśnił,
iż dotyczą one nie sportów w ogóle, ale np. tematu Igrzysk Olimpijskich, żeby jednak
nie było tak, że matematyk nie musi nic wiedzieć o fizyce czy historii, zaznaczając, iż chcą
uniknąć tego, by młodzież nie kompromitowała się.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – poinformował,
że dla wybitnych sportowców są przyznawane stypendia sportowe oraz dodatkowo są jeszcze
nagrody za wynik sportowy. Czyli jeżeli zawodnik jedzie na mistrzostwa świata,
mistrzostwa Europy lub mistrzostwa Polski i zdobywa wynik, to ma prawo złożyć wniosek
i upomnieć się u Starosty o nagrodę za ten wynik. Wówczas ich nie interesuje, czy taki
sportowiec jest dobrym uczniem lub czy dobrze się zachowuje, gdyż promowany jest
tu wynik. Natomiast przy stypendium sportowym powyższe brane jest pod uwagę,
ale to już zostało zminimalizowane. Podkreślił, że wyjazd na imprezę sportową jest rodzajem
nagrody uniwersalnej, gdzie szukają reprezentanta powiatu, który pojedzie na dużą imprezę
światową i będzie się umiał na niej znaleźć. W związku z tym wypadałoby (bynajmniej tak
się im wydawało przy tworzeniu idei tej nagrody), aby w przypadku jeżeli to będzie
olimpiada, by reprezentant powiatu wiedział, co to jest ta olimpiada. Dlatego też jeżeli
wysyłają na olimpiadę, to niejako każą kandydatom przygotować się z wiedzy o ruchu
olimpijskim i przepytają ich z tego, a w głowie im zawsze coś zostanie. Jeżeli to będą
mistrzostwa świata, to wtedy na pewno nie będą pytać z ruchu olimpijskiego, tylko z historii
mistrzostw świata w danej dyscyplinie itp. Podkreślił, że tutaj nie promują typowego
sportowca, wskazując, iż w przedstawionych kategoriach jest wynik sportowy i są tu oceniane
różne zawody sportowe od najniższych po najwyższe, wynik w nauczaniu – musi być dobry,
czyli uczeń musi sobą coś reprezentować oraz znajomość języka angielskiego, ponieważ
reprezentant musi się umieć tam znaleźć. Dodał, że w umowie również jest napisane, iż dany
uczeń musi godnie reprezentować Powiat Słupski i chwalić się, że jest laureatem powiatu,
powinien coś wiedzieć o powiecie, zaznaczając, iż w tym kierunku to zmierza. Stwierdził,
że jest to rodzaj nagrody uniwersalnej nie tylko dla typowego sportowca, ale także dla osób
zainteresowanych sportem i chcących reprezentować powiat na imprezach sportowych.
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Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – cd. wypowiedzi
- poprosił o pozostawienie regulaminu w przedłożonej treści, ponieważ dotychczas
ta procedura sprawdzała się i nie mieli problemów z wyłonieniem kandydatów. Ponadto
podał, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszkiwanie na terenie Powiatu
Słupskiego, ale można uczęszczać do słupskiej, lęborskiej lub innej szkoły i tam można
robić wyniki, tylko trzeba im wykazać, iż jest się mieszkańcem powiatu i utożsamia się
z ziemią słupską.
Pan Stanisław Gosławski - członek Komisji – wspomniał, że na posiedzeniu Komisji
Polityki Społecznej podczas wyrażania opinii o omawianym projekcie uchwały wstrzymał się
od głosu, dlatego że „regulamin jest tylko regulaminem”, a więcej będzie mógł powiedzieć
później, ponieważ obecnie weźmie udział w pracach Komisji ds. przyznawania nagród
Starosty Słupskiego najlepszym uczniom – sportowcom w związku z organizowanym
wyjazdem na XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie do Londynu i na bieżąco będzie wiedział
o problemach, które mogą pojawić się. Wtedy będzie mógł przekazać ewentualne uwagi
oraz chcieć dokonać pewnych zmian w regulaminie, jeśli będą trudności w ustalaniu
zwycięzcy. Natomiast na dzień dzisiejszy jest to za krótki czas, gdyż olimpiada jest
za 100 dni, by dokonywać zmian w treści regulaminu.
Pani Barbara Zawadzka - członek Komisji – powiedziała, że popiera zdanie radnego
Zdzisława Kołodziejskiego, gdyż jeżeli to ma być nagroda dla najlepszego ucznia –
sportowca, to sądzi, iż wprowadzony w procedurze konkurs jest zbędny.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – uważa, że tego
typu konkurs mobilizuje młodzież.
Pani Barbara Zawadzka - członek Komisji – nadmieniła, że uczniowie przygotowują się
do konkursu z różnych materiałów i akurat jedni mogą trafić w zestaw, a inni nie, dodając,
iż pytania nie są łatwe.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – odpowiedział,
że przygotowując się do konkursu wystarczy poczytać historię ruchu olimpijskiego.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zastanawiał się, jak ocenić poziom
sportowy danego zawodnika, gdyż jeżeli uczeń startuje we wszystkich zawodach: gminnych,
powiatowych itd., to zdobywa bardzo dużą ilość punktów. Natomiast np. szachista nie będzie
brał udziału w innych zawodach i on, pomimo tego że jego wynik jest mistrzostwem Polski,
to zrobi mniej punktów, niż ten co jest w reprezentacji szkoły.
Pan Stanisław Gosławski - członek Komisji – podał przykład, iż w powiecie mają gminy,
gdzie jest jedno gimnazjum, więc uczeń - sportowiec startuje we wszystkich zawodach
jako gimnazjalista, natomiast są gminy, gdzie jest kilka gimnazjów i np. dany zawodnik
jeśli wystartuje raz w gminie i przegra, to odpada, więc niejako zamyka mu się tę punktację.
Jego zdaniem przedstawione przez radnych uwagi są adekwatne i teraz trzeba zobaczyć,
jak to będzie wyglądało na „roboczo”. Natomiast w przyszłym roku szkolnym,
po zakończeniu procedury konkursowej będzie już wszystko wiadomo i ewentualnie zgłoszą
poprawki do przedstawionego regulaminu, by był to bardziej racjonalny dokument.
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Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – poinformował,
że w Komisji ds. przyznawania nagród Starosty Słupskiego najlepszym uczniom –
sportowcom w związku z organizowanym wyjazdem na XXX Letnie Igrzyska Olimpijskie
do Londynu zasiada również radny Andrzej Zawada, więc będzie tam dwóch fachowców,
którzy ocenią prawidłowość i zasadność zapisów w regulaminie.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał
pod głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się od głosu – 1 radny, po czym stwierdził,
że w wyniku głosowania został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 9.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Skarbnik Powiatu
o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Słupskiego na 2012 rok.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu)
Pani Jadwiga Janicka – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w budżecie
obejmują zwiększenia i zmniejszenia dochodów oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków.
Podała, że na dochody wpływ miało zmniejszenie subwencji oświatowej, zmniejszenie
dochodów związanych z realizacją zadań przez PUP w Słupsku (dotyczy porozumienia
z Miastem Słupsk na realizację zadań, gdyż oni otrzymali subwencję w mniejszej wysokości,
niż to wynikało z ich ujęcia w budżecie w planie dochodów), a także przeniesienie środków
200 000 zł z rezerwy celowej na zadania związane z oświatą na wydatki do rezerwy
inwestycyjnej. Ponadto te wszystkie zmniejszenia mają wpływ na zwiększenie spłaty kredytu
(chodzi o różnice kursowe) i na kwotę długu.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał radnych, czy mają pytania
dotyczące omawianego projekt uchwały. Głosów w tej sprawie nie było. Projekt uchwały
poddał pod głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzymał się od głosu – 1 radny, po czym
stwierdził, że w wyniku głosowania został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 10.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – ponownie poprosił Skarbnik Powiatu
o omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej Powiatu Słupskiego.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu)
Pani Jadwiga Janicka – Skarbnik Powiatu – podała, że zmiana WPF związana jest
ze zmianami, o których mówiła przy omawianiu poprzedniego projektu uchwały
i doprowadzenie do wysokości kwot ujętych w budżecie. Ponadto wyjaśniła, że najważniejsze
zmiany są związane z kwotą długu, gdyż została dokonana aktualizacja 2011 roku, ponieważ
tam było przewidywane wykonanie, a na dzień dzisiejszy kwoty zostały dostosowane
do wysokości kwot wynikających ze sprawozdań budżetowych. W związku z tym zwiększyła
się kwota długu o różnice kursowe i ta zmiana skutkuje tym, iż należało dokonać ponownego
wyliczenia spłaty kredytów, informując, iż kredyt trochę się zmniejszył, ponieważ różnice
kursowe spowodowały, że zwiększył się o pewną kwotę, ale zmniejszył się poprzez
wprowadzenie wolnych środków.
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Pan Stanisław Gosławski - członek Komisji – nadmienił, że analizując prognozy związane
z walutami można stwierdzić, iż są to bardzo niekorzystne dane dla nich, ponieważ wszystkie
wskaźniki ogólnoświatowe obecne na rynku, wskazują na to, że szczególnie w drugiej
połowie roku złotówka ma się osłabić, więc dla budżetu powiatu może to być „nieciekawa”
sytuacja.
Pani Jadwiga Janicka – Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że na koniec roku euro było
po 4,42 zł, a na dzień dzisiejszy wynosi 4,12 zł, więc zmniejszyła się ta kwota. W ubiegłym
roku planując budżet i obliczając spłatę kredytu, to przeliczali według kursu euro 4,30 zł,
ale teraz zwiększyła to do 4,42 zł w związku ze zwiększeniem kwoty długu o te różnice
na 2011 rok.
Pan Zdzisław Kołodziejski - członek Komisji – stwierdził, że kredyt walutowy trzeba
spłacać, a nie „rozterminowywać” go, ponieważ zawsze występuje zagrożenie związane
z przewalutowaniem.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał
pod głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzymało się od głosu – 0 radnych, po czym
stwierdził, że w wyniku głosowania został zaopiniowany pozytywnie.

Ad 11.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – w sprawach różnych poinformował
radnych, że wpłynęła odpowiedź Zarządu Powiatu Słupskiego na wniosek Komisji w sprawie
odstąpienia od procedowania i uchwalania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (odpowiedź
Zarządu Powiatu Słupskiego stanowi załącznik nr 12 do protokołu). Odczytał treść pisma,
oznajmiając, iż jego omawianie chciałby przenieść na kolejne posiedzenie Komisji, podczas
którego będzie obecna inicjatora zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Słupskiego
wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym do roku 2013” - radna Barbara PodrucznaMocarska, aby mogła wypowiedzieć się w tej kwestii. Następnie udzielił głosu
Wiceprzewodniczącemu Komisji Arkadiuszowi Walachowi.
Pan Arkadiusz Walach – Wiceprzewodniczący Komisji – na wstępie podziękował
członkom Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu za to, iż na początku
kadencji obdarzyli go zaufaniem i powierzyli mu pełnienie zaszczytnej funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji. Jednakże z dniem dzisiejszym prosi o przyjęcie jego
rezygnacji z tej funkcji.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – powiedział, że za pozwoleniem
radnego Arkadiusza Walacha rozpatrzą tę sprawę na następnym posiedzeniu Komisji.
Pan Arkadiusz Walach – Wiceprzewodniczący Komisji – wyraził zgodę na powyższe.
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Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – po wyczerpaniu tematów z porządku
zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu
Słupskiego.
Zakończenie: godz. 15.15.
Protokołowała:
Aneta Zakrzewska
Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
oraz Rozwoju Powiatu
Zbigniew Kamiński

