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Protokół Nr XXI/20
z sesji Rady Miejskiej w Słupsku, która odbyła się
w dniu 24 sierpnia 2020 r.
1. Sprawy regulaminowe, początek sesji: godz. 14.00.
(czas nagrania: 0:03:37 – 0:14:34)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska otworzyła 21. w obecnej kadencji sesję Rady
Miejskiej w Słupsku, którą zwołała na wniosek Prezydenta Miasta Słupska złożony 17 sierpnia br.
(Wniosek Prezydenta Miasta Słupska z 17 sierpnia 2020 r. o zwołanie sesji stanowi załącznik Nr 1
do niniejszego protokołu).
Następnie powitała radnych, uczestniczących w obradach w trybie zdalnym oraz obecnych w sali
obrad.
W imieniu Wysokiej Rady powitała Zastępcę Prezydenta Miasta Marka Golińskiego oraz Skarbnik
Miasta Annę Gajdę-Szewczuk.
Dodała, że miło jej również powitać wszystkich oglądających dzisiejsze obrady dzięki transmisji
on-line.
Obecnych w sali obrad poprosiła o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa, przede wszystkim zachowywanie niezbędnych odległości między sobą
oraz stosowanie środków ochrony osobistej.
W związku z tym, iż w trakcie transmisji mogą wystąpić krótkie opóźnienia, poprosiła radnych
oraz pozostałych uczestniczących i oglądających obrady o cierpliwość i zrozumienie.
Poinformowała, że przystępuje do sprawdzenia kworum.
Poprosiła radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku „kworum”.
Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 21 radnych, a więc taka liczba, która umożliwia podejmowanie
prawomocnych decyzji.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 2, a lista pracowników samorządowych stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Następnie powiedziała, że funkcję sekretarza podczas dzisiejszych obrad będzie pełnić radny
Wojciech Gajewski.
Poinformowała, że do przyjęcia przez Radę jest treść protokołu nr 20 z sesji, która odbyła się
29 lipca. Protokół ten został udostępniony radnym w dniu 14 sierpnia.
Stwierdziła, że do wymienionego protokołu nie wniesiono zastrzeżeń ani poprawek i w związku
z tym – na podstawie § 33. ust. 6 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Słupsku – protokół uważa
się za przyjęty.
Przypomniała, że zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał
radni otrzymali 17 sierpnia.
(Zawiadomienie radnych o sesji stanowi załącznik nr 4, a zawiadomienie Prezydenta Miasta
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
W związku z tym, że w dniu 18 sierpnia br odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, na którym rozpatrzono dwie skargi, przygotowała na podstawie rekomendacji Komisji
projekty uchwał, których rozpatrzenie zaproponuje wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad.
Przypomniała, że zgodnie z art.20 ust. 1a zmiany w porządku może dokonać Rada bezwzględną
większością głosów ustawowego składu, a w przypadku sesji zwołanej na wniosek Prezydenta
Miasta (zgodnie z art.20 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym) dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy na taką zmianę. W związku z tym 19 sierpnia br. wystąpiła do Prezydenta Miasta
o wyrażenie zgody na zmianę porządku polegającą na umieszczeniu w nim dwóch kolejnych
punktów tj:
„punktu 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 21/3) i punktu 4.
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Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 21/4)”
Poinformowała, że w tym samym dniu Prezydent Miasta wyraził zgodę na zmianę porządku.
(Pismo do Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 sierpnia 2020 r. o wyrażenie zgody na zmianę
porządku obrad i zgoda Prezydenta stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).
W związku z powyższym wystąpiła do Rady z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad
dzisiejszej sesji o wymienione przed chwilą kolejne dwa punkty.
Zapytała, kto z radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 3. Rozpatrzenie skargi na
działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 21/3), kto jest przeciw i kto wstrzymał się, a po
zakończeniu głosowania odczytała jego wynik.
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (20)
Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski,
Wojciech Gajewski, Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech Lewenstam, Anna
Mrowińska, Anna Rożek, Mirosława Sagun-Lewandowska, Piotr Skowroński, Renata Stec, Jacek
Szaran, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Jaworski
NIEOBECNI (2)
Bożena Hołowienko, Paweł Skowroński
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku
bezwzględną większością głosów uzupełniła porządek obrad.
Następnie zapytała, kto z radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 4. Rozpatrzenie
skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 21/4)), kto jest przeciw i kto wstrzymał się,
a po zakończeniu głosowania odczytała jego wynik.
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (20)
Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski,
Wojciech Gajewski, Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech Lewenstam, Anna
Mrowińska, Anna Rożek, Mirosława Sagun-Lewandowska, Piotr Skowroński, Renata Stec, Jacek
Szaran, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Łukasz Jaworski
NIEOBECNI (2)
Bożena Hołowienko, Paweł Skowroński
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku
bezwzględną większością głosów uzupełniła porządek obrad.
Następnie zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zgłosić wniosek o zmianę porządku obrad?
Nikt z radnych nie zgłosił się.
Prowadząca obrady stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku obradować będzie zgodnie
z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu z uwzględnieniem przegłosowanych zmian.
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1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku
o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zarządzanie wodami opadowymi
na terenie zlewni rzeki Słupi” (druk nr 21/1),
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037
(druk nr 21/2)
3.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 21/3).
4.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 21/4)”
Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad przypomniała, że głosu udzielać będzie
radnym zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Nadmieniła, że zgodnie z ustaleniami Prezydium Rady, w sali znajduje się 9 radnych.
Pozostali radni uczestniczą w sesji zdalnie i będą mogli zabrać głos, po telefonicznym połączeniu
się z salą obrad.
Przypomniała radnym będącym poza salą, że transmisje należy wyciszyć w przypadku
łączenia się z salą oraz w związku z opóźnieniem w transmisji, należy dodatkowo sprawdzać tytuł
głosowania wyświetlający się nad przyciskami, tak aby radny nie miał wątpliwości w jakiej
sprawie głosuje.
Ponadto poinformowała, że ze względów bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę obowiązujące
w okresie epidemii przepisy, w sali obrad mogą przebywać tylko radni, osoby pozostające
w stosunku służbowym oraz przedstawiciele mediów, którym przypomniała o obowiązku
zasłaniania ust i nosa.
Ad pkt 2. Podjęcie uchwał:
1) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku
o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn."Zarządzanie wodami opadowymi
na terenie zlewni rzeki Słupi" (druk nr 21/1),
(czas nagrania: 0:14:34 – 0:49:07)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poinformowała, że w dniu 19 sierpnia br.
radna Renata Stec zwróciła się o przedłożenie dodatkowych materiałów, o których mowa
w projekcie. W tym samym dniu Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami przedłożyła
wnioskowane przez radną materiały tj. Uchwałę Nr LXII/842/06 Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kotarbińskiego”, załącznik graficzny do uchwały oraz umowę użyczenia
z 23 lipca 2020 r. zawartą pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim.
Dokumenty te zostały przekazane do wiadomości wszystkim radnym.
(Pismo radnej Renaty Stec o przedłożenie dodatkowych dokumentów oraz odpowiedź Prezydenta
Miasta stanowią za-łącznik Nr 8 do niniejszego protokołu).
Następnie poprosiła Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justynę Plutę o przedstawienie
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta przedstawiła projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.

4
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska otworzyła dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski, radna Renata Stec, radny Bogusław
Dobkowski, radny Jan Lange.
Wyjaśnień udzielali: Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Plut, Zastępca
Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław
Borecki.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska zamknęła dyskusję i poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
Zapytała, kto z radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto wstrzymał się,
a po zakończeniu głosowania odczytała jego wynik.
ZA: 19, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski,
Wojciech Gajewski, Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech Lewenstam, Anna
Mrowińska, Anna Rożek, Mirosława Sagun-Lewandowska, Piotr Skowroński, Renata Stec, Jacek
Szaran, Paweł Szewczyk, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
PRZECIW (1)
Łukasz Jaworski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Adam Treder
NIEOBECNI (2)
Bożena Hołowienko, Paweł Skowroński
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku
większością głosów podjęła uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska
do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami
opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi".
(Uchwała Nr XXI/369/20 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku
o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. "Zarządzanie wodami opadowymi
na terenie zlewni rzeki Słupi" stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu).
2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska
na lata 2020-2037 (druk nr 21/2),
(czas nagrania: 0:49:08 – 0:53:54)
(Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poinformowała, że w dniu 18 sierpnia
Prezydent Miasta przedłożyła autopoprawkę do projektu uchwały. Nadmieniła, że autopoprawkę
przekazała radnym do zapoznania się tego samego dnia.
(Autopoprawka Prezydenta Miasta Słupska do projektu uchwały – pismo z 18 sierpnia 2020 r.
znak:BM-RPB-I.301.10.2020 stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).
Następnie poprosiła Skarbnik Miasta Słupska Annę Gajdę-Szewczuk o przedstawienie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem i autopoprawką.
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Skarbnik Miasta Słupska Anna
wraz z uzasadnieniem i autopoprawką.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos w sprawie przedstawionego dokumentu?
Nikt z radnych nie zgłosił się, więc poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Zapytała, kto z radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto wstrzymał się,
a po zakończeniu głosowania odczytała jego wynik.
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (21)
Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski,
Wojciech Gajewski, Łukasz Jaworski, Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Wojciech
Lewenstam, Anna Mrowińska, Anna Rożek, Mirosława Sagun-Lewandowska, Piotr Skowroński,
Renata Stec, Jacek Szaran, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
NIEOBECNI (2)
Bożena Hołowienko, Paweł Skowroński
Następnie stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.
(Uchwała Nr XXI/370/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska
na lata 2020-2037 stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu).
Ad pkt. 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 21/3),
(czas nagrania: 0:53:54 – 0:58:04)
(Całość sprawy znajduje się w teczce BRM.1510.14.2020)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poinformowała, że w dniu 2 lipca 2020 r.
wpłynęła do Rady Miejskiej w Słupsku skarga, przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Gdańsku, mieszkańca Słupska na Prezydenta Miasta Słupska w zakresie
dotyczącym umów dzierżawy i sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska.
Przypomniała, że skargę przekazała do wiadomości radnym oraz do rozpoznania przez Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia
2020 r., po zapoznaniu się ze skargą oraz stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska w obecności
Skarżącego w drodze dyskusji, większością głosów uznała skargę za bezzasadną.
Następnie powiedziała, że na podstawie § 3 pkt. 4 Regulaminu pracy Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji stanowiącego załącznik Nr 4a do Statutu Miasta Słupska, przygotowała projekt uchwały
w oparciu o rekomendację Komisji.
(Projekt uchwały druk nr 21/3 stanowi załącznik Nr 13, a stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu).
Przypomniała, że na jej wniosek i za zgodą Prezydenta Miasta, w wyniku głosowania, Rada
umieściła ten projekt w porządku dzisiejszych obrad.
Stanowisko Prezydenta Miasta i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz z projekt uchwały przekazała radnym do zapoznania się w dniu 19 sierpnia 2020 r.
Dodała, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony radnych, dodatkowych, szczegółowych informacji udzielać będzie obecny w sali obrad Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk.
Zapytała, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie.
Nikt z radnych się nie zabrał głosu w sprawie.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Zapytała, kto z radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto wstrzymał się, a po
zakończeniu głosowania odczytała jego wynik.
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (16)
Kamil Bierka, Tadeusz Bobrowski, Beata Chrzanowska, Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski,
Wojciech Gajewski, Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Rożek, Mirosława SagunLewandowska, Piotr Skowroński, Renata Stec, Paweł Szewczyk, Artur Wiszniewski, Aldona
Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Łukasz Jaworski, Wojciech Lewenstam, Anna Mrowińska, Jacek Szaran, Adam Treder
NIEOBECNI (2)
Bożena Hołowienko, Paweł Skowroński
Stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku większością głosów podjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
(Uchwała Nr XXI/371/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu).
Ad pkt. 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk
nr 21/4),
(czas nagrania: 0:58:05 – 1:02:21)
(Całość sprawy znajduje się w teczce BRM.1510.15.2020)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poinformuję, że w dniu 27 lipca 2020 r.
wpłynęła do Rady Miejskiej w Słupsku skarga, przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów Departament Spraw Obywatelskich, mieszkańca Słupska na działalność Prezydenta
Miasta Słupska i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
w Słupsku w zakresie braku odpowiedzi na składane przez Skarżącego pisma.
Nadmieniła, że pismami z dnia 12 sierpnia i 17 sierpnia br. Skarżący uzupełniał swoją skargę.
Skargę wraz z jej uzupełnieniami przekazała do wiadomości radnym oraz do rozpoznania przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która na posiedzeniu w dniu
18 sierpnia 2020 r., po zapoznaniu się ze skargą oraz stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska
w obecności Skarżącego w drodze dyskusji, jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.
Następnie poinformowała, że kolejne pismo Skarżący złożył w dniu dzisiejszym i niezwłocznie
je przekazałam do zapoznania radnym.
Poinformowała, że na podstawie § 3 pkt. 4 Regulaminu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
stanowiącego załącznik Nr 4a do Statutu Miasta Słupska, przygotowała projekt uchwały w oparciu
o rekomendację Komisji.
(Projekt uchwały druk nr 21/4 stanowi załącznik Nr 16, a stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu).
W związku ze złożonym w dniu dzisiejszym przez Skarżącego kolejnym pismem uzupełniającym
skargę, wniosła również autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na uzupełnieniu zapisu
uzasadnienia w pierwszym myślniku o datę pisma Skarżącego, tj: ”i 24 sierpnia 2020 r.”.
Przypomniała, że na jej wniosek i za zgodą Prezydenta Miasta, w wyniku głosowania, Rada
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umieściła ten projekt w porządku dzisiejszych obrad.
Dodała, że stanowisko Prezydenta Miasta i stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz projekt uchwały przekazałam radnym do zapoznania się w dniu 19 sierpnia 2020 r.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony radnych, dodatkowych, szczegółowych informacji udzielać będzie obecny w sali obrad Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk.
Zapytała, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu?
Nikt z radnych nie zgłosił się.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką
pod głosowanie.
Zapytała, kto z radnych jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw i kto wstrzymał się,
a po zakończeniu głosowania odczytała jego wynik.
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (15)
Kamil Bierka, Beata Chrzanowska, Kazimierz Czyż, Bogusław Dobkowski, Wojciech Gajewski,
Ryszard Kruk, Jan Lange, Małgorzata Lenart, Anna Rożek, Mirosława Sagun-Lewandowska, Piotr
Skowroński, Renata Stec, Paweł Szewczyk, Artur Wiszniewski, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Tadeusz Bobrowski, Łukasz Jaworski, Wojciech Lewenstam, Anna Mrowińska, Jacek Szaran,
Adam Treder
NIEOBECNI (2)
Bożena Hołowienko, Paweł Skowroński
Stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku większością głosów podjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku.
(Uchwała Nr XXI/372/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku stanowi
załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu).
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że porządek obrad dzisiejszej sesji
został zrealizowany, podziękowała za udział i zamknęła 21. w obecnej kadencji sesję Rady
Miejskiej w Słupsku.
(Koniec sesji: godz. 14:58)
(Nagranie z sesji stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.)
Protokół sporządziła:
Bożena Dacko
inspektor BRM

SEKRETARZ OBRAD
Wojciech GAJEWSKI

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata CHRZANOWSKA

