Protokół nr 34/09
z przebiegu XXXIV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 14 maja 2009 r.
godzina 14:00 pod przewodnictwem
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Juliusza Żwirka
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2009.
3. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego.
4. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu.
5. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego.
6. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
7. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
8. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały w sprawie woli nabycia nieruchomości.
9. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Dutkiewicz
na działalność dyrektora Zakłady Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
10. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Wilczyńskiego
na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
11. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Wilczyńskiego
na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach .
12. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Gierszewskiego
na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
13. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Ulińskiej
na działalność Burmistrza Słubic.
14. Organizacja wypoczynku letniego „Akcja Lato”.
15. Informacja o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy S łubice – stan
aktualny i perspektywy.
16. Drogi gminne – stan aktualny i perspektywy.
17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
20. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodniczący o godzinie 14:20 otworzył XXXIV sesję, stwierdzając quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło
13 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Wiceprzewodniczący RM Juliusz Żwirek zapytał o uwagi do protokołu z XXXIII sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 13 radnych.
Wiceprzewodniczący RM zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku obrad.
Do przedłożonego porządku obrad uwag nie zgłoszono.
Punkt 2. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2009.
DRUK nr 374, 374 a
Skarbnik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza Słubic wniosła o autopoprawkę,
a następnie omówiła druk zgodnie z załącznikiem jak w druku 374 a.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr .374.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 374, 1 głosem
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Sfery Socjalnej
„wstrzymała się” od głosowania, ponieważ miała wątpliwości , które nie zostały rozwiane.
Wcześniejsza Rada Bazaru nie zgodziła się na dopłatę 4-5 tysięcy złotych. Bazarowicze,
aby usamodzielnić się założyli Stowarzyszenie, poprosili o grunt, a że należało pomóc, to
Stowarzyszenie grunt otrzymało. Było to gest w kierunku Stowarzyszenia prowadzącego
własną działalność, a teraz znów Stowarzyszenie zwraca się z prośba o dofinansowanie
w wysokości 300 000,00 zł. na budowę trafostacji. Prośba jest istotna, ale należy
zrozumieć, że wcześniej, aby zasilić budżet gminy zostały zwiększone podatki. Już mija
druga kadencja, a droga na ul. Krasińskiego nadal nie jest zrobiona. Kwota 350 000,00 zł.
zdaniem radnej, to zbyt duża kwota, aby mogła ona głosować „za” podjęciem uchwały. Na
bazarze pracują nie tylko słubiczanie, poza tym na terenie gminy działają też inne
stowarzyszenia, więc czemu z trudem zdobyte pieniądze gmina ma przekazać
bazarowiczom? Radna dodała, że można wspomóc stowarzyszenie, ale nie tak dużą
kwotą.
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Burmistrz Słubic powiedział, że chcąc odbudować bazar chcieliśmy wydać 10 000 000,00
zł i gdyby nie uchybienia, to gmina budowałby bazar, co kosztowałoby nie 300 000,00 zł.
tylko 10 000 000,00 zł. Powstała idea utworzenia „grupy inicjatywnej odbudowy bazaru”.
Gmina stworzyła warunki na tymczasowy bazar. Powstały dwie grupy. Jedna grupa
mówiła, że bazar zastępczy nie będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ takie prowizorki
trwają w nieskończoność. Druga grupa, za którą opowiadał się Burmistrz, optowała za
zrobieniem bazaru tymczasowego. Została podniesiona stawka z 1,05 zł na 1,40 zł.
Niestety nie przewidziano, że wyniknie dodatkowy problem. Burmistrz wspomniał,
że wpadł na pomysł z ogłoszeniem przetargu na wywiezienie złomu po pożarze, dzięki
czemu do gminy wpłynęła kwota 190 000,00 zł, która została wydana na różnego rodzaju
zadania. Burmistrz zaznaczył, że nie ucieszył się z informacji, że bazarowiczów należy
znów wspomóc. Na powstającym bazarze zapotrzebowanie na energi ę będzie zbyt duże
jak na istniejącą trafostację. Były różne propozycje rozwiązania. Kwoty 190 000,00 plus
68 000,00 zł ze zbiórki zostały wrzucone do „wspólnego worka” jakim jest bud żet gminy
i wydatkowane na różne zadania związane z jego realizacją. Na bazarze jest 400 miejsc
pracy + zatrudnione osoby, a to bardzo dużo. Gmina nie może sobie pozwolić na utratę
400 miejsc pracy, ponieważ będzie to dla niej zbyt duże obciążenie i dlatego zostało
zaproponowane Radzie Miejskiej dofinansowanie trafostacji. Obecna sytuacja dla gminy
jest trudna i walczymy z pozyskiwaniem dodatków unijnych. Należy pamiętać, że te 400
miejsc pracy przyciąga do Słubic wiele osób, zarówno sprzedających jak i kupujących.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że wypowiedź Burmistrza Słubic jest
obszerna i jasna.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że budując trafostację pomożemy także innym
słubiczanom i dlatego Komisja Rozwoju Gospodarczego głosowała jednogłośnie „za”
podjęciem uchwały.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że kwota wybudowania trafostacji jest bardzo duża.
Trafostacja zostanie wybudowana i przekazana bazarowiczom, a bazar przecież nie jest
gminy. Radny powiedział, że nie trafia do niego tłumaczenie, że projektant nie przewidział,
że będzie musiała być pobudowana większa trafostacja. Gdyby gmina wybudowała bazar,
to przynajmniej bazar byłby gminy. Radny dodał, że ma wrażenie, że bazarowicze wręcz
żądają, a to nie koniec żądań. Na bazarze pracuje sporo osób spoza Słubic, więc
dlaczego gmina ma ich wspomagać? Nie ma nic za darmo! Ewentualnie wspomóc można
te osoby, które mają jedno stoisko, ale nie takie osoby, które posiadają więcej stoisk.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że ma także odczucia mieszane, choćby z powodu
zabrania 240 000,00 na inwestycje wiejskie. Świetlica w Drzecinie miała być robiona
w zeszłym roku. A co z kanalizacją na ul. Łąkowej w Kunowicach? Radny powiedział, że
zapewniono go, że świetlica będzie pobudowana w przyszłym roku. Radny skierował
pytanie do prezesa Stowarzyszenia ODRA dotyczące liczby osób z gminy zatrudnionych
na bazarze i liczby osób z poza gminy. Radny podkre ślił, że nie zgadza się z twierdzeniem
radnego Ryszarda Konopackiego jakoby prośba wybudowania trafostacji była żądaniem
i zaznaczył, że ma nadzieję, że jest to ostatnia prośba bazarowiczów.
Prezes Stowarzyszenia ODRA Paweł Sławiak powiedział, że jest to prośba o zwrot
pieniędzy bazarowiczów. Obie kwoty, zarówno z wywiezienia złomu jak i ze zbiórki
publicznej, zostały wrzucone do budżetu gminy. Pieniądze zostały uzbierane,
a bazarowicze nie widzieli nawet tych pieniędzy. Gmina miała wybudować bazar
i wszystko byłoby w porządku, ale to nie gmina odbudowuje bazar. Często kwota ta była
wspominana w Stowarzyszeniu. Fakt jest taki, że lepsza jest gorzka prawda jak słodkie
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kłamstwo. Burmistrz Słubic dużo gorzkiej prawdy od członków Stowarzyszenia wysłuchał
na spotkaniu w kwietniu, po czym obiecał, że problem budowy trafostacji zostanie
poddany dyskusji. Prezes P. Sławiak zaznaczył, że postawa Burmistrza była bardzo
pozytywna. Prezes dodał, że została im podniesiona stawka z 1,05 zł na 1,40 zł, przy
czym na małym bazarze nadal obowiązuje stawka 1,05 zł. Podwyższona stawka miała być
płacona przez pół roku, a jest płacona już dwa lata. Namioty nadal stoją na bazarze,
a czas upływa. Po pół roku namioty zostały wykupione przez gminę. Prezes zaznaczył,
że Stowarzyszenie chce, aby pieniądze zgromadzone przez gminę wróciły „na bazar”.
Burmistrz gwarantował bazarowiczom 5 000 000,00 zł, a bazarowicze nie skorzystali,
ponieważ kwota ta nie została nawet uruchomiona. Prezes powiedział, że nie chce, aby
Rada Miejska postrzegała bazarowiczów, jako osoby z postawą roszczeniową. Prezes
powiedział, że nie chce doprowadzać do rozłamu. Kwota 5 000 000,00 zł, która miała być
przeznaczona na odbudowę bazaru funkcjonuje gdzieś w gminie, a handlowcy z bazaru
mają pozaciągane kredyty. W ciągu dwóch lat z podwyższonej opłaty bazarowej uzbierało
się 800 000,00 zł.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek podziękował prezesowi Pawłowi Sławiak i dodał,
że słubicki bazar, to folklor przyciągający kupców zza Odry, którzy zostawiają pieniądze
zarówno ba bazarze jak i w innych sklepach. Wiceprzewodniczący powiedział, że druk
374 a prócz budowy trafostacji dotyczy także innych kwestii i zapytał o punkt związany ze
zrobieniem monitoringu przy jeziorze i przeznaczonej na cel kwocie 15 000,00 z ł.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska poinformowała, że monitoring jeziora, jak również
terenów wokół niego będzie zrobiony, aby zapobiec wandalizmowi. Na budynku będzie
umieszczona kamera monitorująca.
Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że warto byłoby zrobić także monitoring przy
jeziorku w Kunowicach.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że bazar to co innego, a Stowarzyszenie to co
innego. Mały bazar prowadzi gmina i ma z tego dochód. Radna dodała, że wydaje jej się,
jakby dolano jej wody do mózgu. Skoro jest Stowarzysze nie, to niech się samo martwi.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 374 a głosowano 10 głosami, 3 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała Nr XXXIIV326/09
o zmianie uchwały uchwalającej budżet
gminy na rok 2009.

Punkt 3. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego.
DRUK nr 375
Projekt uchwały omówił 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 .375.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 375
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy kwota została dobrze przeliczona?
Naczelnik Tomasz Horbacz potwierdził, że podana kwota jest poprawna.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 375 głosowano jednomyślnie 13 głosami.

Uchwała Nr XXXIV/327/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Druk nr 376
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 .376.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 4 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 376, 1 radny głosował
„przeciw”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 376 głosowano 12 głosami, 1 radny głosował
„przeciw”.
Uchwała Nr XXXIV/328/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego i od
pierwszej
opłaty
rocznej
z
tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
lokalu mieszkalnego.
DRUK nr 377
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 377.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 377.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 377 głosowano jednogłośnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/329/09
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
DRUK nr 378 a
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem po wprowadzonej na obu komisjach
autopoprawce 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 378 a.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 4 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 378 a, 1 radny
głosował „przeciw”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 378 a, głosowano 12 głosami, 1 radny głosował
„przeciw”.
Uchwała Nr XXXIV/330/09
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny
lokali mieszkalnych.
Punkt 7 Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 379
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 379.
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Dyskusji brak:
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 379, głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/331/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 15:20 ogłosił 10 minut przerwy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 15:40 wznowił obrady.
Punkt 8. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały w sprawie woli nabycia nieruchomości.

DRUK nr 380
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem w zastępstwie naczelnika Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości omówiła Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 380.
Radny Czesław Dzierniejko poprosił o powtórzenie, czy chodzi o ulicę Kanałową,
czy ul. Klonową?
Zastępca Burmistrza powtórzyła, że o ul. Klonową.
Wiceprzewodniczący J.
budownictwo socjalne.

Żwirek

powiedział,

że

teren

przeznaczony

będzie

pod

Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 380 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/332/09
o zmianie uchwały w sprawie woli nabycia
nieruchomości.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Dutkiewicz na
działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.

DRUK nr 381
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk omówił radny
Ryszard Potorski.
Dyskusja
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Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że skargi spowodowane były brakiem
pisemnych odpowiedzi.
Radny Józef Grabowski powiedział, że członkowie Komisji Sfery Socjalnej zaopiniowali
pozytywnie projekty uchwał dotyczące skarg.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 381 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/333/09
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy
Dutkiewicz na działalność Dyrektora
Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach. i ułamkowej
części gruntu.
Punkt 10. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza
Wilczyńskiego na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach.
DRUK nr 382
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk omówił radny
Ryszard Potorski
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 382 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/334/09
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
Tomasza Wilczyńskiego na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Dutkiewicz na
działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
DRUK nr 383
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk omówił radny
Ryszard Potorski
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 383 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/335/09
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
Tomasza Wilczyńskiego na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach.
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Punkt 12. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Gierszewskiego
na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.

DRUK nr 384
Wiceprzewodniczący J. Żwirek poinformował, że za chwilę udzieli głosu obecnemu na sali
Panu Jackowi Gierszewskiemu.
W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk omówił radny
Ryszard Potorski
Wiceprzewodniczący J. Żwirek udzielił głosu Panu Jackowi Gierszewskiemu.
Skarżący Jacek Gierszewski przedstawił swój punkt widzenia dotyczący działalności
i zachowania dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
( Skarga z dnia 6 marca 2009 r. w załączeniu do protokołu).
Skarżący dodał także, że wczoraj rozmawiał z konserwatorem zabytków Panią SzrederSzklarską, która poinformowała go, że domek jest zabytkiem i nie był on z rejestru
zabytków wykluczony.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy Pan Jacek Gierszewski jest głównym najemcą?
Pan Jacek Gierszewski odpowiedział twierdząco.
Radna K. Kiba zapytała, gdzie Pan Jacek Gierszewski pracuje?
Pan J. Giereszewski odpowiedział, że w Poznaniu, ale na miejscu zostawił numery
telefonów do siebie i do żony i do siostry.
Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym odpierając zarzut Pana
Gierszewskiego sprostował, że nie rzucił kodeksem, a przedłożył go. Dyrektor
poinformował , że budynek, którego głównym najemcą jest Pan J. Gierszewski nie figuruje
w wykazie zabytków, podobnie jak budynek przy ul. 1-ego Maja 26 – jeśli chodzi o Panią
Dutkiewicz.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 384 głosowano 9 głosami, 4 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała Nr XXXIV/336/09
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka
Gierszewskiego na działalność Dyrektora
Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Ulińskiej
na działalność Burmistrza Słubic.

DRUK nr 385
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W zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druk omówił radny
Ryszard Potorski
Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że jest to kolejna skarga spowodowana
brakiem odpowiedzi i w sumie nie jest to skarga, a wniosek. W tym przypadku należało
udzielić odpowiedzi na piśmie, że droga będzie zrobiona. Radny dodał, że należy
stosować odpowiednią weryfikację pism mieszkańców.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy koszt remontu ul. Drzymały będzie duży?
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nie będzie to duży koszt.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 385 głosowano jednomyślnie 13 głosami.
Uchwała Nr XXXIV/337/09
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Małgorzaty
Ulińskiej
na
działalność
Burmistrza Słubic.
Punkt 14. Organizacja wypoczynku letniego „Akcja Lato”
DRUK nr 386 ( w załączeniu do protokołu)
Dyskusja:
Radny Mariusz Olejniczak zapytał, czy został ogłoszony konkurs ofert?
Kierownik Biura Promocji i Marketingu Irmina Balcerek odpowiedziała twierdząco i dodała,
że wszyscy opiekunowie zostali postawieniu w stan gotowości, a dzieci są werbowane.
Radny M. Olejniczak zapytał, czy konkursy można ogłaszać wcześniej i czy będą to
półkolonie?
Kierownik I. Balcerek odpowiedziała, że będą to półkolonie i dodała, że będzie też wyjazd
dla 80 dzieci do Rabki i jednodniowe wycieczki. Jeśli chodzi o termin konkursów, to można
ogłaszać wcześniej, ale byłoby to zbyt duże obciążenie dla gminy, ponieważ w jednym
czasie nawarstwiłoby się zbyt dużo zadań.
Radny M. Olejniczak zapytał, czy te 80 dzieci, które mają jechać do Rabki będą typowane
przez psychologów szkolnych? Czy będą to dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych?
Kierownik I. Balcerek zaproponowała, aby radny M. Olejniczak zrobił listę dzieci z terenów
wiejskich korzystających z porad psychologa.
Radny M. Olejniczak odpowiedział, że z tego co się orientuje, to na terenach wiejskich nie
ma dzieci korzystających z porad psychologa.
Dyrektor Zakładu Administracyjnego Oświaty w Słubicach Jolanta Skręty powiedziała,
że są świetlice środowiskowe, np. w Golicach, Kunowicach. Przy Gimnazjach nr 1 i 2
działają świetlice, do których uczęszczają dzieci z terenów wiejskich, podobnie jest też w
słubickich szkołach podstawowych.
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Punkt 15. Informacja o zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Słubice.
DRUK nr 387 ( w załączeniu do protokołu)

Punkt 16. Drogi gminne – stan aktualny i perspektywy.
DRUK nr 388 ( w załączeniu do protokołu)
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek poinformował, że punkt 15 i 16 nie wymagają
omawiania i otworzył dyskusję dotyczącą obu punktów.
Dyskusja:
Radny Ryszard Dzierniejko zapytał od której strony będzie przebudowa ul. Folwarcznej?
Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że przy
bazarze.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, co to jest ten parking wielopoziomowy i w jakim
miejscu ma on powstać?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że parking ma powstać na wzór parkingów innych miast
i aby unikną budowania kolejnych szpecących wygląd miasta garaży.
Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że taki parking przydałby się w Słubicach, jest
on ujęty w planie, ale nie musi on koniecznie powstać.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że w centrum miasta nie ma miejsca na taki
parking i dodała, że będzie wnioskować o zmianę w planie.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że „klamka jeszcze nie zapadła” i dodał, że może
jednak warto wspólnie zastanowić się nad wizją miasta, aby radni mogli wnieść swoje
spostrzeżenia odnośnie strategii zarządzania. Radny Powiedział, że Słubice są
przedsionkiem Europy i dobrze byłoby, aby były one wizytówką kraju. Radny zaznaczył,
że jako ciało gremialne powinniśmy nad takimi dokumentami zastanawiać się wspólnie.
Wiceprzewodniczący J. Żwirek poparł radnego R. Potockiego i zachęcił wszystkich do
wzięcia udziału w „Konferencji Przyszłości”, która odbędzie się w czerwcu.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że w związku z budową sklepu i stacji paliw
zastanawia się jak będzie wyglądać komunikacja na Wojska Polskiego przy Szkole
Podstawowej nr 1. Generalnie chce się poprawić wygląd miasta, a tu ciągle jakieś „kwiatki”
się trafiają. Radna dodała, że ciągle są zmiany w planach a Rada Miejska głosuje nad
szczątkowymi zmianami planów. Radna zapytała, w jaki sposób w razie nieszczęśliwego
wypadku na podwórko do domu mieszczącego się przy budowanym sklepie i stacji paliw
wjedzie pogotowie, bądź straż pożarna?
Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że Rada Miejska głosuje nad szczątkowym
planem, ponieważ nie ma pieniędzy na zrobienie jednolitego planu.
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Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że na ul. Folwarcznej przy blokach jest bardzo
wąski odcinek drogi i miała nadzieje, że właśnie to ten fragment drogi będzie remontowany
i poszerzany.
Radna Krystyna Kiba spytała ponownie, w jaki sposób na podwórko będą wjeżdżać
samochody?
Burmistrz Słubic poinformował, że radny zawsze może udać się do Starostwa i poprosić
o udostępnienie dokumentacji.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz powiedział, że w przypadku przebudowy
ul. Folwarcznej chodzi przede wszystkim o przebudowanie skrzy żowania przy bazarze,
aby było ono zgodne z wymogami unijnymi. Obecnie jest tam wyłączona sygnalizacja
świetlna. Część remontu wykona Zarząd Dróg, a część Gmina.
Burmistrz powiedział, że nie można likwidować rowów melioracyjnych, ponieważ ratują
one Słubice przed wodą. Jeśli chodzi zaś o wjazd na stację paliw przy Szkole
Podstawowej nr 1, to będzie on zapewne taki sam jak był w przypadku Transhandu.
Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że posiada mapę Słubic i Frankfurtu
z przedmieściami z 1932 roku. Na mapie tej nie ma żadnych rowów melioracyjnych,
a woda nie zalewała miejscowości.
Punkt 17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Wiceprzewodniczący J. Żwirek poinformował, że sprawozdanie międzysesyjne jest do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz powiedział, że był rektor, jak zwykle bardzo „zalatany”, ale trzeba z nim
porozmawiać na temat firmy kapitałowej odnośnie przekształcenia Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słubicach w spółkę, co byłoby bardzo korzystne. Jest wizja rozbudowania
hotelu + przebudowa basenu. Burmistrz zaproponował Kanclerzowi spisanie notatki na
temat kto w jakim terminie co zakłada i do kiedy zrealizuje. Kanclerz nie chciał spisać
notatki, wystraszył się. Nie mamy szans na wybudowanie gminnego basenu. Niemcy te ż
muszą zainwestować. Burmistrz powiedział, że chce skompletować wszystkie pisma jakie
do tej pory były już pisane w sprawie budowy basenu do Rektora UAM w Poznaniu
i wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej przygotować pismo informujące, że nie
otrzymaliśmy w tej kwestii jeszcze żadnej odpowiedzi.
Burmistrz poinformował, że obecnie w Słubicach odbywa się spotkanie SEMS, w którym
uczestniczą Prezes ZEC i Spółdzielni w Golicach i dodał, że chciałby, aby jakiś projekt
SEMS został namacalnie zrealizowany. Basen, który został w przedszkolu
wyremontowany ma starą kotłownię, a od SEMS można otrzymać dofinansowanie na
opalanie biomasą. Biomasa jest produkowana przez firmę „WAPO”, czyli były „EMPAL”
w Kostrzyńsko - SŁubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
W przyszłym tygodniu szykuje się wyjazd do Nowej Soli w celu „zachęcenia
społeczeństwa do myślenia przyszłościowego”.
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Punkt 18. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że coraz więcej samochodów parkuje na ul.
Kopernika przy szpitalnym płocie.
Burmistrz powiedział, że rozmawiał na ten temat z dyrektorem szpitala. Kiedyś park przy
szpitalu był ładny, a obecnie podupadł, są wolne place przy prosektorium, tylko czy szpital,
starostwo zechcą zrobić parking? Była też wizja, aby wprowadzić drogi jednokierunkowe,
co zapobiegałoby blokowaniu miasta. Dobrze byłoby, aby w Słubicach również zastanowić
się nad nowym planem ruchu, bo jednostkowe zmiany b ędą doraźne.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że może warto byłoby zrobić ul. Kopernika
jednokierunkową na odcinku od ul. Mickiewicza do Samarzewskiego.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że najlepiej jest chodzić piechotą, lub jeździć rowerem
i poprosiła o umieszczenie stojaków na rowery.
Radna Krystyna Skubisz wniosła o zrobienie drogi wiodącej „na skrót” od strony
„Jutrzenki” na ogródkach działkowych w stronę stadionu i cmentarza. Na drodze tej jest
rów przez co nie można iść tamtędy skrótem na cmentarz. Radna dodała, że może warto
byłoby zrobić ścieżkę rowerową, ponieważ koło bazaru nie da się przejechać.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz poinformował, że firma melioracyjna
udrożniła rów i dlatego droga ta tak teraz wygląda i dodał, że obecnie droga ta jest
dzierżawiona.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że dzieci chodziły tamtędy na basen.
Komendant W. Zackiewicz powiedział, że była to dzika droga, a obecnie jest dzierżawiona
przez Pana Jensena od pola golfowego.
Radna K. Skubisz wniosła o wskazanie innej drogi.
Burmistrz powiedział, że w tej sprawie będą rozmawiać z Panem Jensenem i poradził, aby
bazar zostawić w spokoju.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że na cmentarz jeżdżą rowerami osoby starsze.
Jest to trasa wiodąca wałem do bazaru i do ul. Kupieckiej i jest ona dużym zagrożeniem
dla rowerzystów, w związku z czym, radny wniósł o rozwiązanie tej kwestii.
Radna Krystyna Kiba poruszyła kwestię szpecących garaży i wniosła, aby osoby
zawiadujące tym mieniem zachęcić do pomalowania ich.
Wiceprzewodniczący J. Żwirek powiedział, że jest to słuszna uwaga i dodał, że może
w formie decyzji. Radny wniósł, aby dojazd samochodami zaopatrzeniowymi do sklepu
Pana Halata na Placu Przyjaźni był zakazany od strony placu zabaw. Radny dodał, że
samochody te mogą dojeżdżać od strony Hotelu Kaliskiego, poza tym wjazd i wyjazd
bramą, która jest obrazem nędzy i rozpaczy, na Pl. Przyjaźni jest bardzo niebezpieczny.
Radny wniósł także o interwencję w sprawie aut parkujących na ul. Szczecińskiej, na
której obustronnie obowiązuje znak zakazu postoju.
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Punkt 19. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Radny Mariusz Olejniczak poinformował, że 9 maja we wsi Rybocice odbyły się ćwiczenia
OSP. Cała impreza była udana za co serdecznie podziękował zarówno Burmistrzowi jak
i
kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Romanowi
Filończukowi i dodał, że wszyscy, którzy otrzymali zaproszenia, a nie skorzystali, to niech
żałują.
Punkt 20. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Juliusz Żwirek zamknął o godzinie 17:10 obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Juliusz Żwirek

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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