Protokół nr 37/09 z przebiegu XXXVII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 27 sierpnia 2009 r.
godzina 10:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Wręczenie dyplomów i listów gratulacyjnych rodzicom uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej, artystycznej
i sportowej.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia organizacji wychowania
przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Świecku.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia organizacji wychowania
przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Golicach.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia organizacji wychowania
przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Kunowicach.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
wymiarze godzin.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach zmianie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2007-2011 dla Gminy Słubice.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie utworzenia wspólnej struktury prawnej
miast Słubice i Frankfurt nad Odrą zgodnie z formułą Europejskiego ugrupowania
Współpracy Terytorialnej ( EUWT ).
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie pozbawienia kategorii drogi ulicy
Osiedle Krasińskiego w Słubicach – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1299F
Słubice – Słubice w kierunku wału przeciwpowodziowego oraz wyrażenia zgody
na nieodpłatne przekazanie jej wraz z pasem drogowym na rzecz Powiatu
Słubickiego.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody
na dokonanie darowizny nieruchomości.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny udziału stanowiącego własność Gminy Słubice
w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości
wspólnej i w ułamkowej części gruntu ( ul. Narutowicza 23/8a ).
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ( ul. Żeromskiego 24/4 ).
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ( ul. Kochanowskiego 4/6 ).
16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych ( ul. Staszica 18/5a).
17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( ul. Kopernika 72/10 ).
18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
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bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( ul. Wojska Polskiego 53/9 ).
19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego
położonego w Słubicach przy ul. Mieszka I 16/5.
20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice
w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu ( Pl. Przyjaźni 23/5 ).
21. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice
w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej
i w ułamkowej części gruntu ( ul. Nadodrzańska 1/9 ).
22. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( ul. Konstytucji 3 Maja 73b/9 ).
23. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
24. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Gminy Słubice.
25. Informacje o remontach i inwestycjach z I półroczu 2009 r. w jednostkach
oświatowych Gminy Słubice.
26. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009.
27. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
28. Interpelacje i zapytania radnych.
29. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
30. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz o godzinie 10:10 otworzył
XXXVII sesję, stwierdzając quorum i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM poinformował, że w międzyczasie odbyły się dwie sesje.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 13 radnych.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z XIII Wspólnej sesji Rad Miejskich
Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Radna Krystyna Baczyńska poinformowała, że w przypadku protokołu z XIII Wspólnej sesji
Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą nie będzie głosować, ponieważ na sesji była
nieobecna
„Za” przyjęciem protokołu z XIII wspólnej sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą
głosowało 11 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Rady P. Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 22
dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym
powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu
( DRUK nr 426 ), celem dokładniejszego wyjaśnienia konfliktu pomiędzy najemcą lokalu,
a sąsiadami. Burmistrz dodał, że w dniu jutrzejszym zostanie przeprowadzona rozmowa
pomiędzy lokatorami budynku, a dyrektorem Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w związku z czym warto jest poczekać na efekt rozmowy.
„Za” wnioskiem Burmistrza Słubic o zdjęcie z porządku obrad punktu 22 dotyczącego
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym powstałym w wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu ( DRUK nr 426 ),
głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
„Za” przyjęciem porządku głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Punkt 2. Wręczenie dyplomów i listów gratulacyjnych rodzicom uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: naukowej,
artystycznej i sportowej.
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Dyplomy i listy gratulacyjne wręczyli: Burmistrz Słubic i Przewodniczący Rady Miejskiej.
(lista uczniów nagrodzonych w załączeniu do protokołu)
O godzinie 10:30 przyszedł radny Ryszard Potorski, zwiększając liczbę radnych do 14.
O godzinie 10:35 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę celem zrobienia
wspólnego pamiątkowego zdjęcia stypendystów z przedstawicielami gminy.
O godzinie 10:55 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady stwierdzając na sali
obecność 13 radnych.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
DRUK nr 407
Skarbnik Gminy Hanna Michalska omówiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem
jak w druku nr 407.
O godzinie 10:58 przyszedł radny Mariusz Olejniczak zwiększając liczbę radnych do 14.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 407.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 407.
Dyskusja plenarna:
Radny Ryszard Konopacki zapytał co to jest ten ogólnodostępny teren rekreacji
w Golicach, ponieważ przeznaczona jest na to duża kwota i co to za kontenery za kwotę
40 000,00 zł?
Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz Sianożęcki odpowiedział,
że w Golicach planowane jest boisko ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw i miejsce
na grilla.
Burmistrz Słubic powiedział, że jest to inwestycja w ramach programu odbudowy wsi
„Lider +”.Projekt doczekał się w końcu finalizacji i z Urzędem Marszałkowskim
podpisaliśmy umowę.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki powiedział, że w jednym
kontenerze będzie kasa biletowa i depozyt, a w drugim sanitariaty dla kibiców.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nie jest przeciwniczką budowy boiska do
siatkówki w Świecku na kwotę 15 000,00 zł i doposażenia placu zabaw na kwotę
10 400,00 zł, ale stwierdziła jednocześnie, że w tych założeniach brak jest priorytetów.
Radna dodała, że w dniu wczorajszym była w Kunowicach i stwierdziła, że boisko
w Kunowicach jest bardziej potrzebne ze wzgl ędu na szkołę, a boisko, które obecnie tam
jest, to właściwie nie jest boisko.
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Burmistrz Słubic odpowiedział, że sprawa budowy boiska nie wyszła z urzędu,
a z inicjatywy mieszkańców wsi Świecko. Jest to oddolna propozycja mieszkańców, którzy
aktywnie uczestniczą w zebraniach w przeciwieństwie do mieszkańców wsi Kunowice,
gdzie na zebranie przychodzą 4 osoby. Kwota przeznaczona jest do 15 000,00 zł., będzie
zrobiony „Ogródek Jordanowski” i porządne ogrodzenie. Cała inwestycja musi być
zrobiona solidnie, aby psy nie wchodziły na teren ogródka. Wyszliśmy na przeciw
mieszkańcom wsi Świecko, którzy długo o tą sprawę zabiegali. Sprawa boiska
w Kunowicach jest nam znana i też zrobimy wszystko, aby było ono dobre.
Radny Mariusz Olejniczak potwierdził słowa Burmistrza Ryszarda Bodziackiego.
Mieszkańcy faktycznie długo prosili, pierwszy wniosek w tej sprawie złożony był rok temu.
Na spotkania przychodzą wszyscy mieszkańcy, a w Kunowicach prawie nikt.
W Kunowicach do głosowania uprawnionych jest kilkaset osób, a w Świecku kilkadziesiąt.
Pieniądze są i na plac zabaw i na boisko i na ogrodzenie. Radny przyznał rację radnej
Krystynie Baczyńskiej, że w Kunowicach jest szkoła potrzebująca boiska, ale na to boisko
warto wydać więcej pieniędzy i zrobić je kompleksowo.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że dobrze byłoby ogrodzić place zabaw w Słubicach
i zwróciła uwagę, że niektóre parkingi samochodowe są przy placach zabaw.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 407 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr
XXXVII/353/09 o zmianie
uchwały uchwalającej budżet na rok 2009.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że ze względu na
podobieństwo projekty uchwał z punktów: 4,5,6 porządku sesji będą omówione łącznie.
Punkt 4, 5, 6. Projekty uchwał RM w Słubicach w sprawie ustalenia organizacji
wychowania przedszkolnego w Punktach Przedszkolnych w Świecku, Golicach
i Kunowicach.
DRUK nr 408, 409, 410
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektów uchwał jak w drukach: 408, 409, 410.
Jolanta Skręty Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach omówiła projekty
uchwał zgodnie z załącznikami jak w druku nr 408, 409, 410.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba zapytała ile jest dzieci w punkcie przedszkolnym w Świecku?
Dyrektor ZAO odpowiedziała, że w Świecku jest 16 dzieci, w Kunowicach 15 i w Golicach
także 15.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 408 głosowało jednomyślnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/354/09 w sprawie
ustalenia
organizacji
wychowania
przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym
w Świecku.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 409 głosowało jednomyślnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/355/09 w sprawie
ustalenia
organizacji
wychowania
przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym
w Golicach.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 410 głosowało jednomyślnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/356/09 w sprawie
ustalenia
organizacji
wychowania
przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym
w Kunowicach.
Punkt 7 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
DRUK nr 411
Jolanta Skręty Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach omówiła projekt
uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 411.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 411.
O godzinie 11:25 radny Zbigniew Kubik opuścił obrady zmniejszając liczbę radnych do 13.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 411 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała Nr XXXVI/357/09 w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach zmianie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2007-2011 dla Gminy Słubice.
DRUK nr 412
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w drukach nr 412 omówiła Irmina Balcerek
kierownik Biura Promocji i Marketingu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 412.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 412 głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/358/09 o zmianie
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20072011 dla Gminy Słubice.
O godzinie 11:30 wrócił radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych do 14.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie utworzenia wspólnej struktury
prawnej miast Słubice i Frankfurt nad Odrą zgodnie z formułą Europejskiego ugrupowania
Współpracy Terytorialnej ( EUWT ).
DRUK nr 413
Paweł Kisielewski inspektor ds. Współpracy Zagranicznej omówił projekt uchwały zgodnie
z załącznikiem jak w druku 413.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 413.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 413.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 413 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXVII/359/09 w sprawie
utworzenia wspólnej struktury prawnej
miast Słubice i Frankfurt nad Odrą zgodnie
z formułą Europejskiego ugrupowania
Współpracy Terytorialnej ( EUWT ).
Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie pozbawienia kategorii drogi ulicy
Osiedle Krasińskiego w Słubicach – od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1299F Słubice
– Słubice w kierunku wału przeciwpowodziowego oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne
przekazanie jej wraz z pasem drogowym na rzecz Powiatu Słubickiego.
DRUK nr 414
Bartosz Sianożęcki Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji omówił projekt uchwały
zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 414.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 414.
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Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że będzie to niewątpliwie dobre skomunikowanie
Nowego Lubusza ze Słubicami. Radny zapytał, jak Burmistrz ocenia zaangażowanie
wykonanie drogi do Nowego Lubusza i kiedy rozpocznie się budowa drogi poprzecznej do
tej z elementów betonowych? Kiedy uchwała będzie realizowana?
Burmistrz Ryszard Bodziacki odpowiedział, że akurat wczoraj rozmawiał w tej sprawie ze
Starostą, który wstrzymał odbiór techniczny, ponieważ prace nie były tak wykonane jak
powinny. Odbiór miał być jutro, ale najpierw wieczorem będzie spotkanie z mieszkańcami
w sprawie opinii na temat wykonania prac. Wicestarosta Pisarek jeździ i każe badać
nacisk kół na nawierzchnię i sprawdza czy się asfalt nie rozjeżdża.. Starostwo jest
przygotowane na realizację uchwały, zgoda Wojewody jest. Odnośnie budowy drogi na
osiedlu Krasińskiego sporo opóźnień było z naszej strony, były problemy organizacyjne
firmy, która to robiła, szczegółów nie będę teraz podawać. Mieszkańcy generalnie są
zadowoleni z tej drogi, choć nie tak, jak w przypadku, gdyby to była normalna droga. Będę
wiedział dokładnie co, jak i kiedy, jutro wieczorem po spotkaniu. Wczoraj miał odbyć się
odbiór techniczny, ale się nie odbył.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 414 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXVII/360/09 w sprawie
pozbawienia kategorii drogi ulicy Osiedle
Krasińskiego
w
Słubicach
–
od
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1299F
Słubice – Słubice w kierunku wału
przeciwpowodziowego
oraz
wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie jej wraz
z pasem drogowym na rzecz Powiatu
Słubickiego.”.
Punkt 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości.
DRUK nr 415
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 415.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nie bardzo potrafi odczytać z planu co to za
teren, jakiej wielkości i co tam Starostwo chce wybudować?
Burmistrz Ryszard Bodziacki odpowiedział, że Starosta Andrzej Bycka wystąpił do nas,
abyśmy wyrównali teren, ponieważ jest poszarpany i chce postawić tam płot, aby to była
jedna bryła prostokątna. Na razie planów zabudowy nie ma, a chodzi przede wszystkim
już od 2 czy 3 lat o wyrównanie terenu, aby można było zrobić np. szerszy wjazd na
parking urzędu, a planów co do zabudowy terenu nie ma.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 415 głosowało 10 radnych, 4 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/361/09 w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości.
Punkt 12 Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
DRUK nr 416
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz. Naczelnik poinformował, że punkty
nr: 14, 25 i 64 projektu uchwały zostały uzupełnione i wyjaśnione.
O godzinie 11:48 radny Ryszard Potorski opuścił obrady zmniejszając liczbę radnych
do 13.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji nie głosowali nad projektem, pozostawiając go do wyjaśnienia
z powodu punktów: 14 i 25.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie za wnioskiem formalnym radnej Krystyny Skubisz o wycofanie
z projektu uchwały punktu nr 64. „Za” projektem uchwały bez punktu nr 64 głosowało
4 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania, 1 radny głosował „przeciw”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że podtrzymuje swój wniosek o wycofanie punktu
64, ponieważ odpowiedź, że informacje zostały udzielone telefonicznie na temat
wyjaśnienia nie jest zadowalająca. Radna powiedziała, że chciałaby na piśmie otrzymać
wszelkie informacje, ponieważ radnej zginęła Pani Teodora Choina, która zamieszkiwała
tam wraz z mężem od samego początku, a która obecnie w Kostrzynie w hospicjum od
około 4-5 lat, gdzie OPS dopłaca do jej pobytu. Radna zapytała, gdzie po drodze tych
wszystkich umów i najemców zaginęła Pani Teodora Choina? Jeśli faktycznie Pani
Teodora Choina nie miała żadnej umowy najmu, to proszę o przedłożenie tego na piśmie,
żebym mogła wiedzieć, że jest to uczciwa sprawa i żebym mogła za tym głosować,
ponieważ w obecnej, niejasnej sytuacji nie mogę głosować.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, ze osobiście do projektu uchwały nie ma zastrzeżeń, ale
dzisiaj dowiaduje się, że Komisja Sfery Socjalnej uchwaliła wycofanie z wniosku punktu
64, a dodatkowo my na Komisji Rozwoju Gospodarczego mieli śmy uwagi do punktu 14
i 25. Wyjaśnienia Pana naczelnika w tym zakresie były, tylko kwestia, czy wnioskodawcy
z tym wyjaśnieniem zgadzają się? A może sytuacja nie jest na tyle jasna, aby znów
spowodować wyłączenie tych 3 punktów z projektu uchwały, czyli pozycji 14,25 i 64?
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że chciałaby uzupełnić wypowiedź radnej
Krystyny Skubisz. Nie ma umowy najmu, ani zrzeczenia się umowy najmu tej jakby
pierwszej osoby, która miałaby prawo do tego mieszkania. Wiadomo, że ta Pani obecnie
jest w hospicjum i „jest na chodzie”, czyli dobrze się czuje i chciałaby wrócić do domu, ale
w obecnej sytuacji nie za bardzo ma gdzie.
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Radny Józef Grabowski powiedział, że chciałby odnieść się do punktu 64. Wniosków
o wykup mieszkań jest bardzo dużo i o to przecież nam chodzi przynajmniej większej
części radnych i mieszkańcom. Wykup jest ciężki do weryfikacji, ale dobrze, że ten temat
został poruszony, żeby nie było, że ktoś ma prawo, a nie może do domu wrócić.
Burmistrz Ryszard Bodziacki powiedział, że szanuje zdanie radnych, czasem zakradają
się jakieś niejasności i też jest za zdjęciem z projektu punktu nr 64, tylko nie zrozume
radnego Juliusza Żwirka, co z punktami: 14 i 25? Czy te punkty też należy zdjąć
i udoskonalić projekt? Świat się nie zawali, jeśli z tymi punktami poczekamy miesiąc do
następnej sesji. Nie jesteśmy przeciwko tym punktom, ale jeśli w odczuciu radnych są tam
jakieś obawy, to wolałby wycofać te punkty z projektu i wyjaśnić.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że szanuje decyzję Komisji Sfery Socjalnej w sprawie
wycofania z projektu punktu 64, nie zgłasza wniosku formalnego o wycofanie pozycji 14
i 25, nie on zgłaszał uwagi do tego, a jeśli innym radnym pasuje wyjaśnienie naczelnika
Horbacza dotyczące punktów: 14 i 25, to on głosuje także „za”.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że to ona wnioskowała na komisji za zdjęciem punktów
14 i 25 i nadal uważa, że są niejasności i należy zdjąć punkty: 14, 25.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że ma rozumieć, że w dalszym ciągu są
niejasności i należy z projektu uchwały zdjąć punkty: 14, 25 i 64.
„Za” wnioskiem formalnym Komisji Sfery Socjalnej o zdjęcie punktu nr 64 z projektu
uchwały głosowało jednogłośnie 14 radnych.
„Za” wnioskiem formalnym radnej Krystyny Kiby o zdjęcie z projektu uchwały punktów: 14
i 25, głosowało jednogłośnie 14 radnych.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 416 z wyłączeniem punktów: 14, 25, 64, głosowało
13 radnych, 1 radny głosował „przeciw”.
Uchwała Nr XXXVII/362/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
O godzinie 12:00 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę.
O godzinie 12:20 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił posiedzenie stwierdzając
obecność 14 radnych.
Punkt 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny udziału stanowiącego własność Gminy Słubice
w pomieszczeniach mieszkalnych powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości
wspólnej i w ułamkowej części gruntu ( ul. Narutowicza 23/8a ).
DRUK nr 417
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 druk nr 417.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 417.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 417 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/363/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny udziału stanowiącego własność
Gminy
Słubice
w
pomieszczeniach
mieszkalnych
powstałych
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ze względu na podobieństwo punkty 14
i 15 zostaną omówione łącznie.
Punkt 14, 15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu ( ul. Żeromskiego 24/4 ).
DRUK nr 418
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu ( ul. Kochanowskiego 4/6 ).
DRUK nr 419
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami 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 418.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 5 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 418, 1 radny
„wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego poinformował, że komisja nie głosowała
nad projektem uchwały jak w druku 419 z powodu kwestii pozostających do wyjaśnienia,
a dotyczących umowy najmu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 5 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 419, 1 radny
„wstrzymał się” od głosowania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że w przypadku druku nr 419 sprawa jest ju ż jasna
i oczywista, bo mieszkanie było w rodzinie od pokoleń.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 418 głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/364/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i
od pierwszej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 419 głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/365/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i
od pierwszej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ze względu na podobieństwo punkty:
16, 17 i 18, porządku obrad zostaną omówione łącznie.
Punkt 16, 17, 18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży pomieszczeń mieszkalnych ( ul. Staszica 18/5a).
DRUK nr 420
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( ul. Kopernika 72/10 ).
DRUK nr 421
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( ul. Wojska Polskiego 53/9 ).
DRUK nr 422
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami 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 420.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 5 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 420, 1 radny głosował
„przeciw”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 421.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali 5 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 421, 1 radny
„wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 422.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 422.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 420 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/366/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od
ceny
sprzedaży
pomieszczeń
mieszkalnych .
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 421 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania
Uchwała Nr XXXVII/367/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 421 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania
Uchwała Nr XXXVII/368/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Punkt 19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego
położonego w Słubicach przy ul. Mieszka I 16/5.
DRUK nr 423
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz i poinformował, że właściciel mieszkania
pieniądze ze sprzedaży powinien w ciągu 12 miesięcy przeznaczyć na zakup innego
mieszkania, bądź też na działkę budowlaną.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 1 głos „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 423, 3 radnych głosowało „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali „przeciw” 5 głosami, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
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Dyskusja.
Radca Prawny Krystyna Lewandowska powiedziała, iż należy zauważyć, że jest to projekt
uchwały wariantowej, tzn, że radni mogą głosować za wyrażeniem zgody, lub za nie
wyrażeniem zgody.
„Za” podjęciem uchwały za nie wyrażeniem zgody jak w druku nr 423 głosowano 10
głosami, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała Nr XXXVII/369/09 w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze
sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego
w Słubicach przy ul. Mieszka I 16/5.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że ze względu na podobieństwo punkty nr:
20 i 21 porządku sesji zostaną omówione łącznie.
Punkt 20, 21. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej
części gruntu ( Pl. Przyjaźni 23/5 ).
DRUK nr 424
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Słubice w lokalu mieszkalnym
powstałym w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i w ułamkowej części gruntu
( ul. Nadodrzańska 1/9 ).
DRUK nr 425
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiami 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 424.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 424.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 425.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 425.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 424 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
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Uchwała Nr XXXVII/370/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 425 głosowało jednogłośnie 14 radnych.

Uchwała Nr XXXVII/371/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży udziału stanowiącego
własność Gminy Słubice w lokalu
mieszkalnym
powstałym
w
wyniku
przebudowy nieruchomości wspólnej i w
ułamkowej części gruntu.
Punkt 22. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ( ul. Konstytucji 3 Maja 73b/9 ).
DRUK nr 427
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 426.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 427.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 427 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/372/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Punkt 23. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 428
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 428.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nasunęły jej się wnioski dotyczące terenów na
działalność handlowo-usługową i czy Ci Państwo na Placu Przyjaźni mają zgodę na place
handlowe?
Naczelnik Tomasz Horbacz powiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy dokonując dzierżawy zrobiono coś, aby poprawić
estetykę paskudnych garaży?
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że pytanie radnej nie dotyczy projektu
uchwały, ale oczywiście Pan naczelnik może udzielić na nie odpowiedzi.
Naczelnik T. Horbacz odpowiedział, że umowa obliguje dzierżawcę do poprawy estetyki,
ale należy to kontrolować.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 428 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/373/09 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
Punkt 24. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
Statutu Gminy Słubice.
DRUK nr 429
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem omówiła Sekretarz Gminy Alicja Cieślak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 429.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie Komisji
głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 429.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że w rozdziale
„wiceprzewodniczący” i spytał, czy nie powinno być
wiceprzewodniczących”?

IV jest zapisane
zapisane „dwóch

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że zwrot „wiceprzewodniczący” oznacza w tym
przypadku dwóch wiceprzewodniczących, co jest dalej potwierdzone.
Radca Prawny Krystyna Lewandowska powiedziała, że nawet, gdyby zapis był
niepoprawny, to i tak nic nie można byłoby z tym zrobić, ponieważ zapis ten został
uchwalony w poprzedniej uchwale.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 429 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/374/09 w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy
Słubice.
Punkt 25. Informacje o remontach i inwestycjach z I półroczu 2009 r. w jednostkach
oświatowych Gminy Słubice.
(informacja w załączeniu do protokołu)
Dyrektor ZAO Jolanta Skręty poinformowała, że w dniu wczorajszym odbyła się kontrola
placówek pod względem bezpieczeństwa i przygotowań do roku szkolnego.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że zwiedzała szkoły i najbardziej interesowała się
5 i 6 latkami, a także zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Placówki faktycznie pięknieją z
roku na rok, a jest to zasługa dyrektora ZAO i Burmistrza Słubic. Radna dodała, że miała
zastrzeżenia w przypadku Szkoły Podstawowej nr 3, ale zostały one rozwiane. Małe dzieci
mają zapewnione dobre warunki i będą jakby oddzielone od reszty szkoły. Radna zapytała
jaki jest termin prac dotyczący budowy sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1
i Gimnazjum nr 1? Czy wszystko jest w porządku i idzie zgodnie z harmonogramem?
Dyrektor ZAO J. Skręty odpowiedziała, ze wszystko idzie zgodnie z planem ,a w budżecie
na rok 2010-2011 planuje się już środki na utrzymanie tych sal. Inauguracja roku
szkolnego 2010-2011 odbędzie się właśnie w nowej sali.
Radny Mariusz Olejniczak zapytał kiedy będzie zrobione ogrodzenie przy Szkole
Podstawowej nr 2? Radny dodał, że od frontu ogrodzenie jest wyremontowane, ale od
ul. Mieszka I prawie zawaliło się.
Dyrektor ZAO odpowiedziała, że przetarg został zakończony i od września wchodzi firma
remontowa.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że boisko Orlik przy S.P. nr 3 funkcjonuje bez zarzutu,
mieszkańcy korzystają z niego, natomiast jest problem z korzystania z boiska przy
S.P. nr 2, ponieważ nikt go nie otwiera i mieszkańcy mają problem z dostępem do boiska.
Dyrektor ZAO powiedziała, że przy S.P. nr 2 boiska pilnuje woźny i osoby zatrudnione na
umowę-zlecenie. W lipcu obiekt był nieczynny przez dwa tygodnie po ulewie, ponieważ
tafle boiska były zalane i być może to właśnie wtedy ktoś chciał korzystać z boiska, a ono
było zamknięte.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że może należałoby wywiesić tabliczkę, że boisko
otwiera woźny będący w szkole.
Dyrektor ZAO przystała na prośbę radnej.
Radny Józef Grabowski zapytał, czy boisko przy S.P. nr 2 można wyposażyć w toalety
przenośne typu TOY-TOY i czy Szkoła Podstawowa nr 1 może korzystać z Hali Miejskiej?
Dyrektor ZAO odpowiedziała, że S.P. nr 1 nie może korzystać z Hali Miejskiej, ponieważ
korzysta z niej Gimnazjum nr 1. Maluchom łatwiej jest zorganizować zajęcia ruchowe
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z wychowania fizycznego na obiektach, które posiadamy, ani żeli organizować zajęcia
gimnazjalistom. Prawdopodobnie maluchy będą korzystać z basenu w godzinach
wychowania fizycznego. Jeśli chodzi o TOY-TOY-e przy S.P. nr 2, to korzystania z nich
obawia się dyrektor szkoły. Może warto zastanowić się nad wybudowaniem toalet
docelowych?
Radny Józef Grabowski powiedział, że faktycznie warto byłoby wybudować tam toalety.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że mieszka nieopodal boiska Orlik przy S.P. nr 3,
a orlików na tym boisku nie widać, ponieważ są tam same stare orły. Radny dodał,
że należałoby ten problem jakoś rozwiązać.
Dyrektor ZAO powiedziała, że sama zauważyła ten problem i na ten temat będzie musiała
porozmawiać z dyrektorem szkoły. Jest to faktycznie problem, któremu należy przyjrzeć
się i zapanować nad tym i uporządkować. Z boiska w pierwszej kolejności faktycznie
powinny korzystać dzieci i młodzież.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to kwestia prosta do opanowania przez
opiekuna.
Burmistrz Słubic powiedział, że może sytuacja zostanie opanowana, gdy zostanie otwarte
boisko przy „samochodówce”?!
Dyrektor ZAO poinformowała, że przygotowuje obecnie duże sprawozdanie z działalności
jednostek placówek oświatowych za ubiegły rok. Sprawozdanie to będzie zrobione do
października.
Punkt 26. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska przedstawiła informacje z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2009 roku.
(informacja w załączeniu do protokołu)
Punkt 27. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że sprawozdanie międzysesyjne
zostało przekazane w formie pisemnej do Biura Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki powiedział, że we Frankfurcie powstaje nowa firma -centrala telefoniczna , która będzie zajmować się ściąganiem wszelkich należności. Firma
ta planuje zatrudnić około 300 osób znających język niemiecki. Burmistrz poinformował,
że w poniedziałek otrzymał telefon od Pana Marciniaka Rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w sprawie budowy aqua-parku w Słubicach. Musi być jak
najwięcej atrakcji, aby przyciągać klientów. Szwajcarskie Fundusze Inwestycyjne chcą
zainwestować w elektrownię w Słubicach, ale obecnie jest jeszcze okres urlopowy.
Z Marszałkiem podpisaliśmy umowę na inwestycje w Golicach. Burmistrz Rzepina był
osobiście i zapraszał na sobotę na godz. 14:00 na dożynki, na święto plonów. U nas
w sobotę Państwowe Ogródki Działkowe „Jutrzenka” o godz. 12:00 w Kościele Św. Ducha
rozpoczynają „Dzień Działkowca”. Najpierw będzie msza, a później festyn na
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Placu Bohaterów. 1 września odbędzie się w Golicach uroczysta inauguracja roku
szkolnego.
Starosta i Burmistrz Cybinki zapraszają na 5 września na Transgraniczne Dożynki.
Starosta i Wicestarosta chcą sesję na temat szpitala. Jest to szpital, chodzi
o przekształcenie szpitala w 100% spółkę Powiatu. Najlepiej zrobić normalną sesję
17 września plus nasze materiały sesyjne. Oczywiście pod warunkiem, że Starostwo
przekaże nam wszystkie materiały niezbędne do tej sesji potrzebne.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Sekretarza Gminy Alicję Cieślak o dobrze
zorganizowany wyjazd na inaugurację roku szkolnego do Golic, a chętni radni, żeby
zgłaszali swoje kandydatury do pani Sekretarz.
Sekretarz Gminy poprosiła, aby radni zgłaszali swoje kandydatury jutro do godz. 13:00.
Punkt 28. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o:
poprzycinanie zwisających, zasłaniających widoczność gałęzi wierzb płaczących
przy Intermarche i Cukierni Szczerbiński,
- skoordynowanie godzin pracy firm sprzątających place zabaw i uliczki osiedlowe.
Radny zapytał także co obecnie mieści się w „starym Bolku i Lolku”, kto tam pracuje
i ile nas to kosztuje?
Radny Ryszard Potorski wniósł o:
zrobienie oświetlenia i nawierzchni na ul. Klonowej w Słubicach,
zaadaptowanie poddasza w świetlicy w Nowym Lubaszu celem zrobienia pracowni
komputerowej,
zainstalowanie kameny „on-line” i utworzenie centrum monitoringu celem bieżącego
monitorowania sytuacji w mieście,
zgłoszenie do Regionalnej Izby Turystycznej Bitwy pod Kurowicami jako „Produktu
Turystycznego Województwa Lubuskiego”,
wyjaśnienie dalszego postępowania ze skargami: Pana Tomasza Wilczyńskiego,
Teresy Dutkiewicz, Iwony Walewskiej. W tej kwestii Przewodniczący powinien
odpowiedzieć broniąc dobrego imienia Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że był okres urlopowy i wypełnił częściowo
terminowe odpowiedzi po konsultacji z Panią Sekretarz.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
nie składanie jej z powodu braku odpowiednich kwalifikacji, propozycji przez Za kład
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w sprawie występowania w roli mediatora
pomiędzy mieszkańcami bloku przy ul. 1-ego Maja 26,
zlikwidowanie korków samochodowych na ul. Kopernika przy by łym prosektorium,
udostępnienie do wglądu wniosków dotyczących zmian zagospodarowania
przestrzennego,
interwencję w sprawie zapchanych studzienek kanalizacyjnych,
informację w sprawie planowanych prac zmniejszających skutki kataklizmów,
bo budynki są ubezpieczone, ale skutki powodzi zostają
Radna powiedziała, że betonowanie podwórek będzie pogarszało sytuacje, ponieważ
woda nie ma gdzie spływać.
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Radna Krystyna Kiba zapytała, czy jest zakaz sprzedawania petard, itp., ponieważ już od
listopada zaczynają się wybuchy. Radna wniosła o:
zrobienie ścieżki rowerowej do Drzecina, o którą zabiega już od trzech lat,
uporządkowanie skwerku przed „ starą Biedronką”.
Radna Krystyna Skubisz wniosła o zlikwidowanie wysokich krawężników przy ulicach:
Reja i Sienkiewicza.
Radny Ryszard Konopacki wniósł o dokładne sprawdzenie, wyjaśnienie i zakończenie
spraw skarg mieszkańców z ul. 1-ego Maja 26. Radny dodał, że są to przepychanki
pomiędzy ZAMK, a mieszkańcami. Do tej pory sprawa ta nie została wyjaśniona, a Pani
Walawska zaczyna sprowadzać Radę Miejska do parteru. Radny spytał, czy tam ktoś
w ogóle z ZAMK był i patrzył jak to wszystko wygląda? Trzeba to w końcu wyjaśnić, bo jak
nie, to znów ta sprawa trafi na sesję.
Radny Mariusz Olejniczak zapytał, czy Gmina ogłaszając przetargi na wykaszanie traw
obejmuje też sołectwa? Nasuwa się stwierdzenie, że jeśli nie, to może warto zmienić taką
umowę. Ukłon do Burmistrza, bo dzięki pracownikom interwencyjnym wypiękniały świetlice
wiejskie. Może uda się wysłać pracowników interwencyjnych, aby wykosili trawe na
wioskach? Chodzi przede wszystkim o trawę wokół świetlic i punktów przedszkolnych,
żeby dzieci nie musiały niknąć w tej trawie. Radny wniósł także o:
ogłaszanie przez radiowęzeł informacji dotyczących imprez związanych
z uroczystościami. na terenie Gminy, a także wspólnych imprez z Frankfurtem n/Odrą.
Radny sam był na takiej imprezie i bardzo dobrze bawi ł się, a dowiedział się o niej
z portalu www.slubice24.pl.
Burmistrz Słubic powiedział, że jak działa radiowęzeł, to jest bardzo dużo skarg
mieszkańców, ale jest on po to, aby informować mieszkańców. Jeśli chodzi o porządek
i wykaszanie, to drogi najczęściej są powiatowe. Jeśli chodzi o sprzedaż petard, itp. to jest
uchwała RM z 1994 roku w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów
pirotechnicznych młodzieży do lat 18. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową do Drzecina,
to skoro nie ma jej zaplanowanej w budżecie, to nie będzie ona zrobiona. Ścieżki
rowerowe nie są już priorytetem, dlatego temat jest osuwany, ale mam nad zieję, że
w końcu uda się przeforsować te ścieżki. W Drzecinie drogi nie są nasze, więc trudno,
abyśmy tam ingerowali. W miejscu, gdzie kiedyś był „Bolek i Lolek” obecnie mieści się
Środowiskowy Dom Pomocy dla Psychicznie Chorych, roczny koszt to 115 000,00 zł.,
zatrudnione są tam 2 osoby- terapeuta zajęciowy i pedagog. Obecnie z domu tego
korzysta 14 osób. OPS wydaje decyzje, a psychiatra wydaje skierowanie. Burmistrz
powiedział, że należy oddzielić interpelację od zapytania. Interpelację w formie pisemnej
należy składać na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej, a na udzielenie odpowiedzi jest
21 dni. Zapytania natomiast mogą być zarówno ustne jak pisemne. Na zakończenie
Burmistrz poinformował, że 11 września o godz. 20:00 w zielonogórskiej Palmiarni
odbędzie się Bal Winobraniowy.
Punkt 29. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Radny Mariusz Olejniczak poinformował, że w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich
z Drzecina zaprasza na 12 września na godzinę 14:00 do posiadłości Ranczo Pana
Świderskiego na dożynki, które rozpoczną się mszą polową.
Sekretarz Gminy Alicja Cieślak powiedziała, że jeśli ktoś jest już zainteresowany, to może
wstępnie przedłożyć program szkolenia zaplanowanego w dniach 18-20 września.
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Punkt 30. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz
zamknął o godzinie 14:45 obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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