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Protokół nr 4/2012
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu
Rady Powiatu Słupskiego
z dnia 23 maja 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 Urszulę Falbę – Naczelnik Wydziału Rozwoju
Powiatu i Inwestycji, 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 – zwrócił uwagę, że w proponowanym
porządku posiedzenia (stanowi załącznik nr 3 do protokołu) w punkcie 4 w podpunkcie 3)
został zamieszczony projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie wyrażenia woli
współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs
na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki,
fizyki i informatyki”, jednak Zarząd Powiatu Słupskiego wystąpił o zdjęcie tego punktu
z porządku dzisiejszego posiedzenia. Poprosił Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
o umotywowanie tej zmiany.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – poinformował,
że prośba jest podyktowana tym, iż sesja Rady Powiatu Słupskiego odbędzie się zbyt późno,
ponieważ dopiero pod koniec czerwca, a nabór do tego projektu musi się odbyć do końca
roku szkolnego. W związku z tym przyjmą inną procedurę, gdyż muszą „stworzyć narzędzia”
do dokonania tego naboru. Wyjaśnił, że po podjęciu powyższa uchwała miała być podstawą
do powołania komisji ds. naboru i przeprowadzenia tego naboru. W sytuacji, w której sesja
będzie późno, to należy zdjąć wyżej wymieniony projekt uchwały z porządku posiedzenia
Komisji, ponieważ teraz zaproponują uchwałę Zarządu Powiatu Słupskiego na podstawie,
której powołają komisję, a do omawianego projektu uchwały powrócą po dokonaniu naboru
do projektu.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, na czym polega zmiana
procedury i na jakiej podstawie będzie można prowadzić nabór.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – wskazał,
iż przedłożyli członkom Komisji projekt uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie
wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry
kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki”, jednak oni przygotują nową uchwałę o tej samej sprawie
do podjęcia przez Zarząd Powiatu Słupskiego, która da im podstawę do powołania komisji
rekrutacyjnej ds. naboru, gdyż w przeciwnym razie nie mogliby tego zrobić. Jednak
w związku z tym, że uchwała Rady Powiatu i tak jest wymagana do projektu, więc ona będzie
musiała powrócić na Komisje i sesję.
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Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – wprowadzenie zmiany do porządku
posiedzenia poddał pod głosowanie, po czym stwierdził, że została jednogłośnie
wprowadzona 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 rozwoju powiatu na 2012 rok w zakresie planowanych
i realizowanych inwestycji w okresie programowania 2008 – 2013.
4. Wyrażenie opinii o projektach uchwał Rady Powiatu Słupskiego w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego
pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015”,
2) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.
5. 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. Przypomniał, że protokół wyłożony był do wglądu
w pokoju 205 Oddziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym.
Zapytał, czy członkowie Komisji mają uwagi. Uwag nie było. Przyjęcie protokołu poddał
pod głosowanie, po czym stwierdził, że został jednogłośnie przyjęty.

Ad 3.

Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji o omówienie informacji o kierunkach rozwoju powiatu
na 2012 rok w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji w okresie programowania
2008 – 2013.
(informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – na wstępie
swojej wypowiedzi podkreśliła, że pełną informację radni otrzymali w materiałach. Wskazała,
że mają zaplanowane przede wszystkim inwestycje drogowe i w budynkach kubaturowych
oraz inne. Poinformowała, że zaplanowano już inwestycje drogowe na terenie 7 gmin
na kwotę ponad 4 mln zł, przy 50% dofinansowaniu z tych gmin. Nadmieniła, że ta lista jest
jeszcze otwarta, ponieważ trwają ustalenia i „dogadują się” z pozostałymi gminami, jednak
to wszystko zależy od możliwości finansowych poszczególnych samorządów. Podała,
że odnośnie inwestycji w budynkach kubaturowych to mają zaplanowaną termomodernizację
w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Słupskiego na łączna kwotę ponad 1,5 mln zł.
Są to inwestycje przy dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu pt. „System zielonych inwestycji”, informując,
iż jest to dofinansowanie w wysokości 30% i planują termomodernizację budynków DPS
w Machowinie, przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów
dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”, termomodernizację budynków ZSA w Słupsku,
termomodernizację budynku DPS w Lubuczewie, termomodernizację budynku MOS w Ustce
oraz termomodernizację budynków w DPS w Machowinku.
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Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji –
cd. wypowiedzi - dodała, że poza tym projektem również mają zaplanowaną
termomodernizację budynków przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku na kwotę 948 tys. zł.
Ponadto planują renowację oraz konserwację plafonu znajdującego się w Sali Lustrzanej
Pałacu w Damnicy, objaśniając, iż złożyli w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego i oczekują na jego rozpatrzenie. Wspomniała, że to zadanie
ma być również dofinansowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości
55 tys. zł. Zaznaczyła, że wspólnie z Akademią Pomorską w Słupsku zaplanowali także
realizację projektu pn. „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii
Pomorskiej w Słupsku”, przy czym wkład finansowy powiatu wynosi 397 tys. zł,
ale otrzymają dofinansowanie w wysokości 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Ponadto w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej
Województwa Pomorskiego mają zaplanowane przygotowanie przyłączy teleenergetycznych
dla dwóch infomatów: jeden będzie stał przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Słupsku,
a drugi będzie w Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie. Nadmieniła, że mają również
zaplanowane dwie inwestycje, gdzie tylko składali projekt na dokumentację, czyli Słupską
Kolej Morską oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego – realizacja
dróg będzie w latach 2014 – 2020. Kończąc, poprosiła o zadawanie pytań dotyczących
przedłożonej informacji.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy przystosowanie
budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce wiąże się ze zwiększeniem ilości dzieci w Domu
dla Dzieci w Ustce, czy ewentualnie z przeniesieniem tych dzieci do innego Domu.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji –
poinformowała, że w ramach termomodernizacji ma być tylko docieplenie ścian
zewnętrznych.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zauważył, że w budynku
na ul. Kościuszki w Ustce miał znajdować się Dom dla Dzieci.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – potwierdziła,
wyjaśniając, iż w pierwszym etapie inwestycji obiekt został wyremontowany i Dom
już funkcjonuje, a na ten moment mają tylko docieplić ściany.
Pan Zdzisław Kołodziejski – członek Komisji – zapytał, czy przedstawiony wykaz dróg
obejmuje lata 2012 – 2013.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji –
odpowiedziała, że niektóre z dróg są przewidziane do realizacji w roku 2012 i 2013,
gdyż ma to się odbyć dwuetapowo, ale większość została zaplanowana na 2012 rok.
Pan Zdzisław Kołodziejski – członek Komisji – zastanawiał się, czy wszystkie wymienione
zadania są realne do wykonania, podkreślając, iż jest to duża ilość dróg. Sądzi, iż należy
patrzeć na to z optymizmem.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – wspomniała,
że większość z tych dróg jest ujęta w budżecie powiatu.
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Pan Zdzisław Kołodziejski – członek Komisji – zadał pytanie dotyczące pkt 11
przedłożonej informacji: drogi Gać – Redęcin, wskazując, iż wszędzie jest pokazany udział
procentowy gminy, a przy tym zadaniu nie ma.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – podała,
że dofinansowanie do tej drogi ze strony gminy wynosi 50%.
Pan Zdzisław Kołodziejski – członek Komisji – powiedział, że do tej pory nie słyszał,
co dalej będzie z nieruchomością przy ul. Różanej w Ustce. Poprosił o udzielenie wyjaśnień
w tej sprawie.
Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji –
odpowiedziała, że na ten moment szukają środków pieniężnych i jeżeli tylko pojawią się
możliwości finansowe oraz dofinansowanie zewnętrzne, to na pewno coś zrobią z tym
budynkiem.
Pan Zdzisław Kołodziejski – członek Komisji – zapytał, jakie są plany odnośnie
powyższej nieruchomości: czy nadal tam będzie Dom dla Dzieci.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – poinformował,
że Zarząd Powiatu Słupskiego jeszcze nie podjął decyzji w sprawie tego budynku.
Przypomniał, że jak podejmowano decyzję o przeniesieniu dzieci do Domu
przy ul. Kościuszki w Ustce, to odbywało się to na takiej zasadzie, iż dzieci mieszkające
na ul. Różanej przechodzą do innego Domu, w tę nieruchomość inwestują prawie 0,5 mln zł,
a później sprzedają budynek i odzyskują pieniądze. Jednak w sytuacji, kiedy po analizie
potrzeb społecznych, które zostały przedstawione na ostatnim posiedzeniu Komisji
Polityki Społecznej, wiedzą, że brakuje im mieszkań chronionych oraz mają świadomość,
iż istnieje konieczność uruchomienia Domu Małego Dziecka, więc rozważania dotyczące
budynku przy ul. Różanej idą w tych dwóch kierunkach: czy mieszkania chronione, czy Dom
Małego Dziecka, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Na koniec zapewnił, że dzieci
z ul. Różanej zostały już przeniesione do Domu przy ul. Kościuszki w Ustce.
Pan Zdzisław Kołodziejski – członek Komisji – stwierdził, że jest to słuszny kierunek,
tym bardziej, iż wiele dzieci z Powiatu Słupskiego jest umieszczonych na terenie innych
powiatów, a niektóre samorządy wykazują zdecydowanie wyższe koszty utrzymania
niż przyjęte stawki w Domu dla Dzieci w Ustce i w Słupsku.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – informację poddał pod głosowanie,
po czym stwierdził, że w wyniku głosowania została jednogłośnie przyjęta.

Ad 4.
ppkt 1)
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Naczelnik Wydziału
Rozwoju Powiatu i Inwestycji o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego
pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009 – 2015”.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
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Pani Urszula Falba – Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – przypomniała,
że dotacja na zadanie pn. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata
2009 – 2015” jest przyznawana już od 2009 roku i obecnie jest to jej kontynuacja. Podała,
że w ramach tej strategii powiat może ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Osi IV. Lider tzw. „Małych Projektów”. Wspomniała, że na 2012 rok
mają zaplanowaną realizację projektu dotyczącą promocji dziedzictwa kulturowego Powiatu
Słupskiego na kwotę przeszło 35 tys. zł, przy dofinansowaniu 20 tys. zł z „Małych
Projektów”. Natomiast w 2010 roku w ramach przyznanych środków zrealizowali projekt
dotyczący organizacji dożynek powiatowych i otrzymali dofinansowanie z tego programu
w wysokości przeszło 24 tys. zł.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał radnych,
czy mają pytania do Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji dotyczące
omawianego projektu uchwały. Głosów w tej sprawie nie było. Zauważył, że członkowie
Komisji nie zgłosili zapytań, więc projekt uchwały poddał pod głosowanie,
po czym stwierdził, że w wyniku głosowania został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
ppkt 2)
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – poprosił Naczelnika Wydziału
Polityki Społecznej o zapoznanie radnych z projektem uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego.
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – poinformował,
że w roku bieżącym pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego ma być w wysokości
13 610 zł i jest ona związana z realizacją projektu systemowego „Pomorskie - dobry kurs
na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. Przypomniał,
że Rada Powiatu Słupskiego podjęła uchwałę o przystąpieniu do takiego projektu w grudniu
ubiegłego roku. A teraz, aby można było przekazać pieniądze potrzebne jest podjęcie kolejnej
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. Podkreślił, że są to pieniądze, które zwrócą się
im w dwa razy większej kwocie, ponieważ zostaną one przeznaczone na dofinansowanie
wyposażenia pracowni w powiatowych szkołach zawodowych: ZST w Ustce i w ZSA
w Słupsku. Powtórzył, że w 2012 roku przekazują 13 tys. zł, a uzyskają ok. 45 tys. zł.
Dodał, że projekt będzie realizowany przez dwa następne lata, więc ponownie będą
do podjęcia podobne uchwały, aby w sumie uzyskać 122 812, 50 zł w sprzęcie, który trafi
do pracowni.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał radnych,
czy mają pytania do Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej dotyczące
przedstawionego projektu uchwały. Głosów w tej sprawie nie było. Zauważył, że członkowie
Komisji nie zgłosili zapytań, więc projekt uchwały poddał pod głosowanie,
po czym stwierdził, że w wyniku głosowania został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
Następnie zainteresował się kwestią, jak ZSOiT w Ustce radzi sobie w budynku
przy ul. Bursztynowej 12.
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Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – odpowiedział,
że dzisiaj podpisane zostały porozumienia z Urzędem Morskim i Akademią Pomorską
oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej na wsparcie oferty edukacyjnej,
którą zaproponowały szkoły w nowym roku szkolnym. Objaśnił, że konkretnie chodzi
o liceum ogólnokształcące, w którym jedna z klas pierwszych zostanie podzielona na dwie
grupy: w jednej grupie na zasadzie dodatkowych zajęć będzie prowadzona edukacja morska,
stąd tutaj jest potrzebny partner w postaci Urzędu Morskiego. Zaznaczył, że te zajęcia dadzą
młodzieży konkretne certyfikaty: ratownika medycznego, udzielania pierwszej pomocy,
ale także uprawniające do bycia sternikiem jachtowym itp., takie konkretne rzeczy,
które powinny zachęcić młodzież do przyjścia do tej szkoły. Natomiast druga część
tej klasy miałaby zdobywać dodatkowe zajęcia w zakresie reagowania kryzysowego i tutaj
jest potrzebna współpraca z Akademią Pomorską i z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
Powtórzył, że dzisiaj oficjalnie w obecności dziennikarzy, gdyż chodziło im także,
by skorzystać i wypromować tę ofertę, zostało podpisane porozumienie. Nadmienił, że już
trwają procedury naboru, gdyż gimnazjaliści rozpoczęli wybór określonych szkół.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy organizacyjnie szkoły:
ZSO i ZST w Ustce dobrze funkcjonują w jednym budynku.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – zapewnił,
że w tej kwestii nie ma żadnych problemów. Nadmienił, iż nowy rok szkolny został
zaplanowany i choć orzeczenia organizacyjne jeszcze nie zostały zatwierdzone, ale Zarząd
Powiatu Słupskiego już podjął decyzję, że tutaj nie będzie dowolności, rozrzutności i ma być
oszczędnie.
Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – dopytał o gimnazjum prowadzone
przez UTO, które również mieści się w obiekcie przy ul. Bursztynowej 12 w Ustce.
Pan Zbigniew Babiarz-Zych – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – poinformował,
że gimnazjum zostaje w siedzibie ZSOiT, czyli w dotychczasowym miejscu, do czasu kiedy
będą znane wyniki naboru uczniów do klas pierwszych. Jeżeli okaże się, że mają tyle
młodzieży, iż będzie się tam trudno pomieścić, to gimnazjum będzie musiało opuścić
ten lokal. Dodał, że na chwilę obecną umowa nie została wypowiedziana.

Ad 5.

Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – w sprawach różnych poinformował
radnych, że w dniu 14 maja 2012 roku Wiceprzewodniczący Komisji Arkadiusz Walach
złożył do Przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego oświadczenie o rezygnacji z funkcji
Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu (kopia
oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Poprosił radnych o zastanowienie się
i przemyślenie tego tematu, gdyż chciałby powrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu
Komisji celem wybrania nowego Wiceprzewodniczącego. Powiedział, że jeśli ktoś
z obecnych „czuje się na siłach”, aby pełnić tę funkcję, to będzie mu bardzo miło
i prosi o wcześniejsze poinformowanie go. Jeśli nie będzie zgłoszenia indywidualnego
lub od poszczególnych klubów radnych, to ze swojej strony podejmie inicjatywę
i zaproponuje kandydaturę. Jednakże ma nadzieję, iż radni sami wytypują właściwego
kandydata. Podziękował radnemu Arkadiuszowi Walachowi za współpracę i za pełnienie
funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Powiatu.
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Pan Zbigniew Kamiński – Przewodniczący Komisji – cd. wypowiedzi – sądzi, iż będąc
członkiem Komisji nadal będzie rzetelnie i należycie sprawował swoją funkcję.
Po wyczerpaniu tematów z porządku zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
oraz Rozwoju Powiatu Rady Powiatu Słupskiego.
Zakończenie: godz. 14.30.
Protokołowała:
Aneta Zakrzewska

Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
oraz Rozwoju Powiatu
Zbigniew Kamiński

