Protokół nr 33/09
z przebiegu XXXIII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r.
godzina 12:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Słubic
za rok 2008.
3. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
4. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
5. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
lokali mieszkalnych.
6. Projekt uchwały RM o uchyleniu Uchwał Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XVII/135/08 oraz Nr XVII/136/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.
7. Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały uchwalającej sieć prowadzonych
przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych punktów przedszkolnych na terenie Gminy S łubice.
8. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
9. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym ( pokoju ), powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu.
10. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny udziału Gminy Słubice
w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne
oraz w ułamkowej części gruntu.
11. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu.
12. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
13. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
14. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
15. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
16. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym
( pokoju ) powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej
części gruntu.
17. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
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18. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
19. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Słubice.
20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Słubice.
21. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
24. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący o godzinie 12:00 otworzył XXXIII sesję, stwierdzając quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło
12 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr. Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XXXII sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 12 radnych.
Przewodniczący Rady Piotr. Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Do przedłożonego porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic
za rok 2008.
DRUK nr 355
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski odczytał Uchwałę
Nr 169/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie: wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Słubicach dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi ( uchwała
w załączeniu do protokołu ).
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska zgodnie z załącznikiem,
a także przedstawiła w formie wizualnej ( materiał w załączeniu do protokołu ).
Dyskusja plenarna:
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podsumowując prezentację powiedział,
że Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki wywiązał się ze wszystkich zadań.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że wszystko co zostało pokazane w prezentacji
powinno zostać zamieszczone w prasie, aby społeczeństwo wiedziało jak dużo zostało
zrobione w 2008 roku.
Skarbik Gminy Hanna Michalska powiedziała, że właśnie na ten temat przygotowywany
jest folder informacyjny.
Radca prawny Krystyna Lewandowska powiedziała, że dyskusja na temat absolutorium
byłaby mile widziane, ponieważ byłoby to zgodne z orzecznictwem sądowym.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 355 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
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Uchwała Nr XXXIII/307/09
w
sprawie
udzielenia
absolutorium
Burmistrzowi Słubic za rok 2008.
Przewodniczący Rady Miejskiej wręczył Burmistrzowi Słubic bukiet kwiatów.
Burmistrz Słubic podziękował Radzie Miejskiej za zajęte stanowisko dotyczące
absolutorium. Burmistrz powiedział, że jest to wynik wspólnej pracy, bo na tym właśnie
polega samorząd. Wiadomo, że nie wszystko da się zrobić trakcie trwania jednej, dwóch,
trzech, czterech kadencji. Burmistrz dodał, że początek roku był trudny ze względów
osobistych, a następnie podziękował wszystkim dyrektorom, prezesom, kierownikom ,
ponieważ droga była trudna. Burmistrz powiedział, że po sesji będzie wydany budżetowy
folder informacyjny, a następnie wręczył Skarbnikowi Gminy Hannie Michalskiej różę.
Punkt 3. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2009
DRUK nr 356
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska zgodnie z załącznikiem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr .356
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 356
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że budżet to praca Rady Miejskiej i Burmistrza przez
cały rok. Najistotniejszą zmianą jest 514 000, 00 zł przeznaczone na zrobienie
ul. Krasińskiego. Gdzieś trzeba było uszczuplić, aby w innym miejscu wzbogacić. Zadanie
to było skorelowane w czasie. Radny zapytał co będzie z kawałkiem drogi od
ul. Krasińskiego do wału?
Burmistrz powiedział, że kawałek ten wynosi 415 metrów i jest to zbyt duży koszt,
a więc nie zetknie się on ze „schetynówką”.
Radny J. Żwirek spytał, czy w ciągu roku uda się uzyskać jakieś pieniądze na zrobienie
tego kawałka?
Burmistrz odpowiedział, że „schetynówki” rozłożone są na parę lat, więc może uda się coś
z tym zrobić.
Radny J. Żwirek powiedział, że jak będzie jeden wykonawca, to może faktycznie uda się
zrobić ten kawałek.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 356 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
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Uchwała Nr XXXIII/308/09
w sprawie zmiany uchwały uchwalającej
budżet gminy na rok 2009.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
Druk nr 357
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 4 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr .357 , a 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, co ta zieleń izolacyjna w przypadku ul. Konstytucji
3-ego Maja ma izolować?
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że działka o powierzchni 500 metrów może być
działką budowlaną, a obecnie jest zaniedbanym terenem.
Naczelnik Tomasz Horbacz powiedział, że działka ta ma wymiary 36 m x 13,80 m
i znajduje się naprzeciwko domku jednorodzinnego. W łaściciel chce ten teren dalej
dzierżawić prawdopodobnie celem posadzenia tam jakiejś roślinności. Naczelnik
powiedział, że nie widzi powodu, dla którego działka nie miałaby zostać wydzierżawiona
na kolejne lata, ponieważ dzierżawca płaci 12 groszy za metr, a umowę zawsze można
wypowiedzieć.
Burmistrz Słubic powiedział, że działka jest dzierżawiona faktycznie tylko po to, aby
izolować się od sąsiadów. W planie zagospodarowania działka ta jest przeznaczona na
zieleń izolacyjną, ale skoro jest ona zaniedbana, to faktycznie mo żna ją podzielić
i sprzedać. Póki co dzierżawimy, bo nie jest to działka budowlana, ale można
zaproponować i sprzedać jako działki z przeznaczeniem na zieleń izolacyjną zgodnie
z planem zagospodarowania.
Radny Juliusz Żwirek poparł Burmistrza i dodał, że wyrazi zgodę na dzierżawę pod
warunkiem odpowiedniego jej zagospodarowania.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, że do działki nie ma dojazdu, ale dzierżawca faktycznie
powinien ten teren użytkować i zagospodarować go.
O godzinie 12:50 przyszła radna Krystyna Kiba zwiększając liczbę radnych do 14.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 357 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXIII/309/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.
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Punkt 5. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
lokali mieszkalnych.
DRUK nr 358, 358 a
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 358.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 358,
4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że po zrobieniu przez
naczelnika Tomasza Horbacza autopoprawki do druku 358, b ędzie to druk 358 a.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 358 a
„wstrzymało się” od głosowania.

głosowano 12 głosami, 2 radnych

Uchwała Nr XXXIII/310/09
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
Punkt 6. Projekt uchwały RM o uchyleniu Uchwał Rady Miejskiej w Słubicach
Nr XVII/135/08 oraz Nr XVII/136/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.
DRUK nr 359
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 359.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że na komisji miała wątpliwości, ale po zapewnieniach,
że dodatkowych kosztów nie będzie, wątpliwości już nie ma
i wszystko jest w porządku.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 359, głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXIII/311/09
o uchyleniu Uchwał Rady Miejskiej
w Słubicach Nr XVII/135/08 oraz
Nr XVII/136/08 z dnia 23 stycznia 2008 r.
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Punkt 7 Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały uchwalającej sieć prowadzonych
przez Gminę Słubice publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych punktów przedszkolnych na terenie Gminy S łubice.
DRUK nr 360
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami omówiła przedstawicielka Zakładu Administracji
Oświaty w Słubicach Małgorzata Sikorska.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali 4 głosami „za” przyjęciem projektów uchwał jak w druku nr 360,
2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na komisji miała obiekcje. Wyjaśniła, że nie
ma pretensji do Burmistrza, ani pani Sikorskiej, ale chodzi o to, że jest taka placówka
w Szkole Nr 2, w której rodzice skarżą się, a radna nie ma pewności, czy te skargi
docierają do Pani Jolanty Skręty. Radna obawia się, że te dzieci nie będą miały
odpowiedniej opieki i że szkoły nie są przygotowane na przyjęcie tak małych dzieci. Radna
spytała, jak będzie przedstawiać się sytuacja z dziećmi, które będą musiały zostać dłużej
w szkole?
Burmistrz Słubic powiedział, że ten temat był już omawiany dość szczegółowo na Komisji
Sfery Socjalnej.
Radna Krystyna Baczyńska odpowiedziała przecząco.
Małgorzata Sikorska powiedziała, że w Szkole nr 2 mała liczba dzieci chce korzystać
z wydłużonego czasu przebywania w szkole. Pani M. Sikorska dodała, że zdarzają się
sporadyczne przypadki, kiedy dziecko musi dłużej zostać i w takim przypadku dziecko
trafia pod opiekę nauczycielki ze świetlicy. W przypadku Szkoły nr 1 dzieci są z Panią,
która zajmuje się 6 i 7 latkami i ma do dyspozycji oddzielne pomieszczenie przy świetlicy,
więc opieka jest dobra.
Radny Józef Grabowski powiedział, że dobra sytuacja jeśli chodzi o opiekę nad
najmłodszymi dziećmi jest także w Szkole nr 3. Dzieci mają odpowiednią opiekę
i oddzielne pomieszczenie.
O godzinie 13:05 radny Tomasz Staszak opuścił salę zmniejszając liczbę radnych
do 13.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 360, głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIII/312/09
W sprawie zmiany uchwały uchwalającej
sieć prowadzonych przez Gminę Słubice
publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
punktów przedszkolnych na terenie Gminy
Słubice.
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Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 361
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że z racji tej, iż projekty
uchwał ujęte w drukach od nr 361 do 371 ze wzgl ędu na podobieństwo jak i ze względu na
dokładne ich omówienie na komisjach nie wymagają już osobnego omawiania przez
naczelnika Tomasza Horbacza. W związku z tym Rada Miejska zachowując porządek
obrad będzie głosować bez omawiania druków.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że na komisji były wątpliwości dotyczące, czy
pomieszczenie, o które lokal zostaje powiększony jest oddzielne, czy też wspólne
z posiadanym już pomieszczeniem. Radny poprosił o dokładniejsze precyzowanie tej
kwestii w uzasadnieniach.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to słuszna uwaga.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 361.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w drukach nr 361.
Dyskusji brak.
O godzinie 13:15 przyszedł radny Tomasz Staszak zwiększając liczbę radnych
do 14.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 361 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXIII/313/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej
i w ułamkowej części gruntu.
Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym ( pokoju ), powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 362
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 362.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 362.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 362 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXIII/314/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału w pomieszczeniu
mieszkalnym (pokoju), powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej
i ułamkowej części gruntu.
Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny udziału Gminy Słubice
w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku adaptacji strychu na cele mieszkalne oraz
ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 363
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 363.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 363.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 363 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXIII/315/09
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
udziału
Gminy
Słubice
w
lokalu
mieszkalnym powstałym w wyniku adaptacji
strychu na cele mieszkalne oraz w
ułamkowej części gruntu.
Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 364
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 364.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 364.
Dyskusja:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 364 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
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Uchwała Nr XXXIII/316/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu.
Punkt 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 365
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 365.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 365.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 365 głosowano jednomyślnie 14 głosami.

Uchwała Nr XXXIII/317/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej
i w ułamkowej części gruntu.
Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 366
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 366.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 366
.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 366 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
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Uchwała Nr XXXIII/318/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej
i w ułamkowej części gruntu.
Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 367
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 367.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 367.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 367 głosowano jednomyślnie 14 głosami.

Uchwała Nr XXXIII/319/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu.
Punkt 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 368
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 368.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 368.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 368 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
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Uchwała Nr XXXIII/320/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej
i w ułamkowej części gruntu.
Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w pomieszczeniu mieszkalnym (pokoju)
powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 369
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 369.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 369.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 369 głosowano jednomyślnie 14 głosami.

Uchwała Nr XXXIII/321/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w pomieszczeniu
mieszkalnym ( pokoju ) powstałym
w wyniku przebudowy nieruchomości
wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
Punkt 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 370
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 370.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 370 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
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Uchwała Nr XXXIII/322/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu.
Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu.
DRUK nr 371
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 371.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 371.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 371 głosowano jednomyślnie 14 głosami.

Uchwała Nr XXXIII/323/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej
i w ułamkowej części gruntu.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 13:30 ogłosił 10 minut przerwy.
O godzinie 13:40 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.
Po przerwie obecnych było 13 radnych.
Punkt 19. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Słubice.
DRUK nr 372
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem omówiła Sekretarz Gminy Alicja Cieślak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 372, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania, 1 radny głosował „przeciw”.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 372.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki zapytał, kto zwoła sesję nowej Rady Miejskiej zgodnie
z § 24 pkt 7 na 7 dni przed terminem sesji, je śli nie będzie przewodniczącego?
Radca prawny Krystyna Lewandowska powiedziała, że w myśl art. 20 pkt 2 ustawy
o samorządzie gminnym nie ma nikogo innego wskazanego do tego zadania. Je żeli
faktycznie nie będzie przewodniczącego, to prawdopodobnie sesję zwoła komisarz.
Ustawa na ten temat nic nie mówi.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na komisji miał zastrzeżenia, a autopoprawki nie
zostały wprowadzone. Radny powiedział, że kontrowersyjny był § 59 dotyczący
pracownika ds. obsługi Rady, a także § 62 dotyczący technik głosowania i dodatkowo cały
VI rozdział. Dobrze byłoby, gdyby wszyscy radni przedyskutowali zmiany, a projekt ten
uznać za pierwsze czytanie. Dobrze byłoby uwagi dorzucić do jednolitej uchwały. Radny
powiedział, że na komisji był przeciwny projektowi uchwały i nie otrzymał zadowalających
odpowiedzi. Rada nie uczestniczyła w pracach nad zmianami w statucie.
Radczyni Krystyna Lewandowska powiedziała, że nie potrafi udzielić odpowiedzi radnemu
J. Żwirkowi.
Radny J. Żwirek powiedział, że radczyni K. Lewandowska nie wie jakiej ma udzielić
odpowiedzi, ponieważ nie uczestniczyła w posiedzeniu komisji.
Radczyni K. Lewandowska powiedziała, że Pan Arkadiusz Łukowski uczestniczył
w tworzeniu zmian w statucie, a ona czytała i przyglądała im się pod względem prawnym.
Jeśli chodzi o skład komisji, to nie należy to do kompetencji radcy prawnego.
Przewodniczący Rady miejskiej zapytał, czy na jednej sesji można uchwalić i zmiany
i jednolity tekst statutu?
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że jak nie ma Przewodniczącego starej Rady
Miejskiej, bo przecież są różne przypadki i koleje losu,to powstaje bałagan. I co wtedy?
Radny powiedział, że w tym przypadku coś nie jest dopracowane.
Radczyni Krystyna Lewandowska powiedziała, że § 20 nie przewiduje innej osoby, która
prócz Przewodniczącego RM może poprowadzić sesję. Jeżeli nie będzie
Przewodniczącego, to w ciągu 21 dni sesję zwoła sekretarz wyborczy. Nie można
wskazać innej osoby. Tekst jednolity to tekst, który uwzględnia poprzednie zmiany. Jeśli
podejmiemy zmiany, to musimy mieć pewność, że przejdą one przez nadzór i dopiero
wtedy można je ująć w tekście jednolitym.
Radna Krystyna Kiba złożyła wniosek formalny o przesunięcie projektu uchwały na
następna sesję. Zdaniem radnej nie można uchwalać czegoś, co budzi wątpliwości. Radna
zaproponowała, aby komisja pracująca nad zmianami w statucie zaprosiła do współpracy
ze względu na doświadczenie radnego Juliusza Żwirka.
Burmistrz Słubic zaproponował, aby wyznaczyć radnych , którzy kwestie sporne omówi ą
z Panią Lewandowska, a na następnej sesji powróci się do tematu.
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Radny J. Żwirek powiedział, że sam nie złożył wniosku o wycofanie projektu z sesji,
ponieważ jego uwagi mogą nie być słuszne. Radny dodał, że nie jest ekspertem i jeśli
Burmistrz mówi, że projekt jest w porządku, to tak jest. Radny powiedział, że mógł zgłosić
wniosek, ale nie musiał.
Radna Krystyna Kiba wycofała wniosek formalny.
Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek formalny został wycofany.
Burmistrz powiedział, że nie chce, aby były jakieś niedomówienia i zaproponował, aby
każdy radny w formie pisemnej przedstawił swoje uwagi do projektu uchwały. Burmistrz
przyznał, że projekt nie jest dokumentem doskonałym i z czasem to zapewne wyjdzie.
Przewodniczący RM powiedział, że w protokole zarzuty do projektu statutu zostan ą ujęte.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 372 głosowano 13 głosami, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/324/09
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Słubice.
Punkt 20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Słubice.
DRUK nr 373, 373 a
Projekt zgodnie z załącznikiem omówił Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki, który
poinformował, że projekt ten jest jedynie wyrażeniem opinii, a opinią można jedynie
kierować się i sugerować. Burmistrz dodał, że projekt ten może nie jest idealny, ale życie
samo ten projekt zweryfikuje, a zmiany przecież zawsze będzie można nanieść. Uchwała
ta nie jest wiążąca, ponieważ jest ona jedynie opinią. Uchwała ta nie ma na celu
spowodowania drastycznych zmian, więc stawka 1% nadal będzie funkcjonować.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 373.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 373.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że zastanawia się, czy projekt uchwały jest
zasadny skoro uchwała powinna kogoś do czegoś zobowiązać, a ta uchwała nie
zobowiązuje. Zdaniem radnego w Słubicach podniosą się głosy oburzenia, że część
mieszkań została sprzedana po niższej cenie, a teraz gmina będzie sprzedawać po
wyższej cenie. Mieszkańcy Słubic będą tak mówić, ponieważ nie będą znać uzasadnienia
do uchwały. Radny złożył wniosek formalny o wycofanie projektu z sesji.
Burmistrz powiedział, że jeśli uchwała nie zostanie podjęta, to nadal będziemy błądzić.
Burmistrz dodał, że uważa, że dobrze byłoby uchwalić tę uchwałę i zasady wykupu
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mieszkań. Uchwał jest wyrażeniem opinii! W pierwowzorze było 99% i generalnie nic tu się
nie zmieniło. Wnioski już złożone, będą za 1 %., a przede wszystkim zależy na tym, aby
coś przyjąć i iść dalej, a nie wracać i wstrzymywać sprzedaż. Burmistrz powiedział, że
projekt tej uchwały planował na styczeń/ luty, a trwało to długo, ponieważ było wnikliwie
analizowane przez prawników. Burmistrz powiedział, że wcale nie musi sprzedawać
mieszkań i może w każdej chwili sprzedaż wstrzymać, np. na dwa lata . Są tacy
Burmistrzowie, którzy nie sprzedają wcale mieszkań. Na zakończenie Burmistrz dodał, że
chodzi tu przede wszystkim o zajęcie w tej kwestii wspólnego stanowiska.
Przewodniczący RM powiedział, że w gazecie natrafił na artykuł dotyczący udzielania
bonifikat mówiący o tym ,że Burmistrz proponuje bonifikatę, a Rada Miejska albo się z nią
zgodzi, albo nie. Jest to „umowa dżentelmeńska”
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy uchwała jest zasadna nie mając mocy wiążącej?
Radczyni Krystyna Lewandowska zaproponowała, aby dopisać w punkcie 4 zwrot
„proponuje się” tak jak jest w punktach: 1,2,3. Uchwała nie jest aktem prawa miejscowego
i nie musi być wiążąca – jest to wewnętrzna umowa. § 2 mówi, że w konkretnym
przypadku można udzielić innej bonifikaty. Uchwała ta jest uchwałą intencyjną, która nie
wiąże odbiorców.
Radny R. Konopacki powiedział, że podtrzymuje swój wniosek formalny.
„Za” zdjęciem projekty uchwały jak w druku nr 373 zgodnie z wnioskiem formalnym
złożonym przez radnego Ryszarda Konopackiego głosowano 1 głosem, „przeciw” 11
głosami, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Przewodniczący RM powiedział, że wobec powyższego głosowanie wniosek formalny
o zdjęcie uchwały z sesji nie przeszedł.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o punkt 4, to zgadza się z propozycją Pani Krystyny
Lewandowskiej.
Radczyni K. Lewandowska powiedziała, że punkt 4 powinien brzmieć: „Proponuje się
przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy po upływie 5 lat od dnia
zawarcia umowy najmu”.
Burmistrz powiedział, że jest to jego autopoprawka.
Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym Krzysztof Radkiewicz zachęcił do
pozytywnego głosowania nad uchwałą, ponieważ jest ona korzystna.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 373 a po przyjęciu autopoprawki w § 1 pkt 4
głosowano 11 głosami, 1 głos „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania. .
Uchwała Nr XXXIII/325/09
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Słubice.
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Punkt 21. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz poinformował, że sprawozdanie międzysesyjne
zostało przekazane do Biura Rady w formie pisemnej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz powiedział, że w dniach 23-24 kwietnia gościł w Słubicach przedstawiciela
naszego miasta partnerskiego Yuma, ze Stanów Zjednoczonych - Marka Watsona.
W trakcie dwudniowego pobytu City Administrator of Yuma spotka ł się z kierownictwem
Urzędu, zapoznał się z jego strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem, odbył spotkanie
z inwestorami i przedstawicielami Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz zwiedził Słubice. Jego wizyta miała na celu zacieśnienie współpracy, szczególnie na
polu gospodarczym, kulturalnym i społecznym. Burmistrz powiedział, że upłynęło parę lat
od podpisania porozumienia i w tym czasie nie było kontaktu z miastem Yuma. Zdaniem
pewnego profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu b łędem jest,
że gminy współpracują ze sobą na odległość. Zarządca Yumy przyjechał do Polski,
ponieważ doszedł do wniosku, że jednak warto jest współpracować z Europą.
Mark Watson zajechał do Polski, ponieważ akurat miał urlop i jechał do rodziny w Danii.
W Yumie jest dobry ośrodek szkoleniowy, w którym szkolą się między innymi polscy
strażacy i policjanci. Burmistrz pokazał prezenty, które otrzymał od gościa. Kolejną kwestią
poruszoną przez Burmistrza był wyjazd z Marszałkiem Marcinem Jabłońskim do
Stuttgartu, który okazał się wielkim krokiem do przodu. W ramach programu City Twins
Burmistrz wraz z dyrektorem Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kulturalnego byli w Narwii
w Estonii. Burmistrz powiedział, że w przypadku tego wyjazdu chodziło o nawiązanie
swobodnej współpracy w zakresie kultury i wymiany młodzieży. Na zakończenie spotkania
dyrektor Pilarski zaśpiewał i zagrał na fortepianie, co stanowiło bardzo miły akcent.
Sfinalizowany został przetarg na budowę hal sportowych. Przetarg wygrała firma Wimar.
Burmistrz nadmienił, że kolejna sesja prawdopodobnie odbędzie się we wcześniejszym
terminie jak to było pierwotnie planowane. W trakcie realizacji są prace przy odbudowie
bazaru słubickiego. Powstaną nowe miejsca pracy. Bazarowicze nie poddali się a ich
determinacja zasługuje na szacunek. Burmistrz powiedział, że bazarowiczów należy
wspomóc, pomimo iż sami i tak sobie nieźle radzą. Na zakończenie Burmistrz powiedział,
że jeśli chodzi o ZEC, to należy rozpisać konkurs na najlepsze rozwiązanie dla tego
zakładu.
Burmistrz złożył podziękowania i drobne upominki byłym, wieloletnim członkom Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a szczególnie Przewodniczącej Komisji
Kazimierze Jakubowskiej. Komisja przez wszystkie lata funkcjonowania zrobi ła bardzo
wiele dla osób z problemami alkoholowymi. Nie była to łatwa praca, a przede wszystkim
praca typowo społeczna. Symboliczne podarki zostały wręczone przez Burmistrza
i Przewodniczącego RM następującym członkom komisji: Kazimierze Jakubowskiej,
Halinie Kinder, Jolancie Jeżak, Aldonie Podolskiej, Jerzemu Czajkowskiemu, Romanowi
Filończukowi, Wiesławowi Zackiewiczowi. 3 członków komisji z różnych przyczyn nie
uczestniczyło w sesji. Burmistrz zaprosił wszystkich członków po zakończeniu sesji na
mały poczęstunek do lokalu „Witkacy” i zaznaczył, że obecna sesja jest jego 15 sesją
absolutoryjną.
Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimiera Jakubowska podziękowała Burmistrzowi
i krótko przedstawiła zadania i problemy z jakimi przez wszystkie lata funkcjonowania
borykała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jak ważne były
to zadania.
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Punkt 22. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że cieszy się, że pracownik pilnuje boiska „Orlik”
Radny Józef Grabowski spytał kiedy nastąpi tzw „wyczesanie” boiska „Orlik” i kiedy
zostaną zrobione ciągi dla pieszych wokół Szkoły nr 3? Radny zapytał także o dojazd do
garaży przy ul. Niepodległości i kiedy będą opryskiwane meszki i komary.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że do 15 maja ma być
przegląd gwarancyjny boiska i jego „wyczesanie”, jeśli chodzi o drogę do garaży, to będzie
ogłoszony przetarg, a meszki i komary będą lane dzisiaj od godziny 17:00.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła w imieniu mieszkańców ul. Kopernika i
ul. Nadodrzańskiej o zbadanie poziomu hałasu wydobywającego się z myjni
samochodowej na rogu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika. Myjnia została przemycona,
ponieważ mieszkańcy podpisywali zgodę jedynie na budowę stacji paliw, a wzmianki
o myjni nie było. Hałas wydobywający się jest niemożliwy, jak w PRL-owskiej fabryce.
Drzwi od myjni zacinają się notorycznie, dochodzi do tego smród ze stacji i hałas. Radna
wniosła skargę do Burmistrza na działalność stacji, nadmieniła także, że skarga do firmy
Shell została już wysłana. Radna poprosiła Burmistrza o interwencję w tej sprawie
i zbadanie poziomu hałasu.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, jak przedstawia się sytuacja przebudowy skrzyżowania
na ul. Niepodległości?
Burmistrz odpowiedział, że umowa została podpisana, a wykonawca ma czas na
realizację do końca września 2009 r. Po długim weekendzie zaczną się już pierwsze
prace. Przetarg na to zadanie wygrała firma Woiński z Krzeszyc.
Radny Czesław Dzierniejko przedstawił interpelacje dotyczące:
- parkujących samochodów na ul. Rzepińskiej, które utrudniają przejazd,
- kolejny raz powyrywanych drzew na ul. Rzepi ńskiej,
- poprzewracanych śmietników na ul. Rzepińskiej,
- rosnących krzaków na ul. Poziomkowej, które utrudniają wyjazd z tej ulicy,
- zlikwidowania zbędnego znaku drogowego na ul. Witosa przy wysepce mieszcz ącej się
nieopodal domu Pana Jacka Wawrzyniaka,
- skarg mieszkańców na hałas z zakładu Foliarex mieszczącego się w KSSSE.
Radny Juliusz Żwirek poparł radnego Cz. Dzierniejkę w kwestii ul. Rzepińskiej
i parkujących na niej samochodów, oraz dodał, że podobnie sytuacja przedstawia się na
ul. Szczecińskiej przy ogródkach działkowych. Ponadto zgłosił problem z błotem
w „ trójkąciku ” mieszącym się przed sklepem Biedronka i dawnym sklepem „Mars”. Radny
poprosił, aby został zrobiony tam porządny chodnik dzięki czemu ludzie przestaną chodzić
wydeptanymi ścieżkami obok obelisku. Radny poprosił także, aby na sesji nie redagowano
uchwał, ponieważ nie jest to zgodne z przepisami i wprowadza zamęt.
Radna Krystyna Kiba poprosiła, aby:
- poprawić stan techniczny ul. Wałowej,
- zlikwidować wysokie krawężników przy przejściach dla pieszych,
- zlikwidować szpecący płot przed Bricomarche.
Radna zgłosiła także problem z parkującymi na pasach dla pieszych samochodami
ciężarowymi, które chcą wjechać na stację Aral mieszczącą się na ul. Kościuszki.
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Burmistrz powiedział, że parkowanie na ul. Rzepińskiej faktycznie jest niebezpieczne.
Jeszcze w poprzedniej kadencji była propozycja, aby tam, gdzie mieści się firma
AGROBEX, wyrównać teren i zrobić parking. Tylko, czy działkowicze zechcą tam
parkować? Można też postawić znak zakazu postoju i łupić mandaty. Może faktycznie
dobrze byłoby w tej kwestii porozmawiać z Policją? Burmistrz powiedział, że jakiś czas
temu było głośno na temat, że gmina powinna wykupić „stare kino”. Nie ma podstaw
prawnych, aby gmina przejęła „kino” od prywatnego posiadacza. Niesprawiedliwe jest
oskarżanie, że my nic nie robimy.
Radna Krystyna Skubisz w imieniu mieszkańców z ul. Sienkiewicza 7 i 8 wniosła
o interwencję w sprawie znaku zakazu ruchu przy bloku nr 6 na ul. Sienkiewicza. Znak
powoduje, że mieszkańcy nie mogą wjeżdżać na swoje podwórko. Radna dodała, że to
chyba jakaś pomyłka.
Radny Mariusz Olejniczak spytał jaka jest odpowiedź na pismo Rady Sołeckiej
w Drzecinie złożone dnia 22 kwietnia 2009 r. na ręce Burmistrza Słubic, a dotyczące
nieczynnych sanitariatów na świetlicy? Radny dodał, że wie, iż planowana jest budowa
nowej świetlicy, jednak sanitariaty są potrzebne jeszcze na starej świetlicy, a koszt
związany z ich naprawą nie będzie wysoki. Radny poprosił także o zrobienie zadaszenia w
miejscu po śmietnikach przy świetlicy w Nowych Biskupicach, ponieważ w miejscu tym
planuje się składowanie drewna opałowego.
Punkt 23. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał radnym, że do jutra jest termin składania
oświadczeń majątkowych. Przewodniczący poinformował, że dnia 3 maja o godzinie 14:30
na boisku w „Rolniczaku” odbędzie się festyn parafialny kościoła p. w. NMP Królowej
Polski i będzie występować Mieczysław Szcześniak. Przewodniczący zaprosił wszystkich
do wzięcia udziału.
Burmistrz poinformował, że o godzinie 18:00 z okazji jubileuszu odbędzie się msza
w intencji ks. Zadwornego i zaproponował, aby ktoś z Rady Miejskiej uczestniczył w mszy
i wręczył księdzu Zadwornemu prezent.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach Ryszard Chustecki poinformował,
że 10 maja w Słubicach będzie sztafeta ogólnopolska pod hasłem „Polska Biega”, która
wystartuje 5 maja i rozbiegnie się w 4 strony Polski. Do Słubic dotrze właśnie
10 maja. Dyrektor zaprosił wszystkich do powitania sztafety, a także zachęcił do czynnego
wzięcia udziału w niej. W sztafecie udział może wziąć każdy dosłownie od przedszkolaka
do seniora. Można biec, ale można także jechać na hulajnodze, bądź na rolkach. W tej
sztafecie każdy kto dotrze do mety będzie zwycięzcą. Liczy się aktywne spędzanie czasu.
Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Roman Filończuk poinformował, że 9 maja
w Rybocicach odbędzie się szkolenie straży pożarnej. Strażacy będą ćwiczyć symulowaną
świńską grypę i pałeczki colli w wodzie. Dla wyróżnionych i nie tylko będzie talerz zupy
z wkładką. Ćwiczenia zaczynają się o godzinie 10:30 a wyjazd będzie o 10:00.
Radny Juliusz Żwirek zdał relację z posiedzenia Wspólnej Komisji d/s Integracji
Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu. Radny powiedział o przyjętym regulaminie,
planie pracy, lokalnym planie działań na lata 2010-2020, wspólnej sesji planowanej na
dzień 10 lipca, zakresie wspólnych zadań i wspólnej uchwale. Radny poinformował,
że w dniach 4-6 czerwca odbędzie się Konferencja przyszłości, która ma być burzą
mózgów. Na zakończenie radny zaprosił wszystkich radnych do wzięcia udziału
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w projekcie.
Punkt 24. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:55 zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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