Protokół nr 39/09
z przebiegu XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 28 września 2009 r.
godzina 14:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
Słubickiemu na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 1253F
w Kunowicach na odcinku - skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 137 do przejazdu
kolejowego w Kunowicach” realizowanego w ramach programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” w roku 2010.
3. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
4. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący o godzinie 13:39 otworzył XXXIX Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej
w Słubicach. Przewodniczący poinformował, iż powodem zwołania sesji nadzwyczajnej
jest projekt uchwały zawarty w druku nr 437.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
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 Słubicach o udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi Słubickiemu na realizację inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej
nr 1253F w Kunowicach na odcinku - skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr 137
do przejazdu kolejowego w Kunowicach” realizowanego w ramach programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011” w roku 2010.
DRUK nr 437
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki omówił projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak
w druku nr 437 i dodał, że powiat do 30 września musi złożyć Wojewodzie swoją
propozycję i musi mieć na to zgodę gminy. W powiecie jest 5 gmin, które musiały
powalczyć między sobą i stąd taki termin sesji nadzwyczajnej. W powiecie może być
realizowane tylko jedno, duże, wspólne przedsięwzięcie, bo przedsięwzięć mniejszego
kalibru może być więcej i stąd ta rywalizacja gmin. Burmistrz powiedział, że przekonywał
Starostwo, iż na drogach są różne potrzeby, a największą potrzebą jest zrobienie właśnie
drogi na ul. Dworcowej. Gmina zrobi część drogi do skrzyżowania z ul. Zieloną,
a Starostwo zobowiązało się zrobić jej dalszą część, łącznie z prawą odnogą prowadzącą
do firmy Ekodom i do przejazdu. Przy tej drodze zostały już wydzielone działki i z czasem
będą tam domy. Samorząd Powiatowy taką propozycję przyjął i stąd ta dzisiejsza sesja.
Przewodniczący Rady Miejskiej przywitał Pana Małeckiego - przedstawiciela Starosty
i dodał, że jeśli będą jakieś pytania, to Pan Małecki udzieli odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 437.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 437.
Dyskusja plenarna:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, iż pytał na komisji i odpowiedź otrzymał, ale korzystając
z okazji obecności Burmistrza Słubic, zaproponował, iż dobrze byłoby zrobić także lewą
odnogę ul. Dworcowej, przy której leży Osiedle Słoneczne. Dobrze byłoby dołożyć trochę
środków i zrobić całość. Druga sprawa, to budynek po stacji, z którym należałoby coś
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zrobić, bo obecnie stoi i niszczeje, aż w końcu zawali się. Kiedyś były pomysły co zrobić
z tym budynkiem. Radny na zakończenie dodał, że warto byłoby zadbać o ten budynek,
a jeśli nie, to go rozebrać.
Burmistrz Słubic powiedział, że też o tym myślał, jednak cała droga od krzyżówki
z ul. Zieloną należy do Kolei Państwowych. Korespondencja była wysyłana i dotyczyła
prośby o przekazanie na mienie gminy. Rozmowy na ten temat by ły prowadzone,
ale urwały się. Kolej jest skłonna przekazać, jeśli z zatwierdzonego sprawozdania
finansowego będzie wynikać, że mają dochody, bo jeśli będą straty, to nie przekaże. Takie
pismo otrzymaliśmy od Kolei. Po rozmowach ze Starostwem stwierdzono, że w ramach
modernizacji zostanie zrobiony chodnik na Osiedlu Słonecznym. Burmistrz powiedział,
że na przełomie tego roku postara się, aby Kolej pofatygowała się i przekazała ten swój
kawałek. Leży to w interesie gminy, ponieważ jest to droga prowadząca nad jezioro, jest
ścieżka rowerowa, są tam działki, na które można porobić wjazdy. Burmistrz powiedział,
że widzi przyszłość w upiększaniu tego terenu, ponieważ jest to teren, który widać jadąc
pociągiem z Frankfurtu. Dworzec jest opuszczony, pilnuje go ochrona, a Straż Miejska,
która tam zajeżdża słyszy prośby ochroniarzy, żeby zabierać cały, pilnowany dobytek,
z którego nikt nie korzysta. Taka sytuacja trwa już od 2003 roku, a budynek jest coraz
bardziej dewastowany.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że póki co, to może zobowiązać Kolej Państwową do
utrzymania tam porządku. Skoro Kolej nie chce przekazać tego terenu gminie, to dobrze
byłoby, aby przynajmniej uporządkowała drogę i budynek, który obecnie straszy
wyglądem. Należy poinformować Kolej, że ten temat był przedmiotem dyskusji na sesji
Rady Miejskiej i żeby w jakiś sposób Kolej ustosunkowała się do tego. Jeśli Kolej nie chce
gminie przekazać, to niech komuś sprzeda.
Burmistrz Słubic powiedział, że pozostanie to w jego uwadze. Burmistrz dodał,
że w sprawie drogi poprosił już Straż Miejską, aby skontaktowała się z dyrektorem
Regionalnych Przewozów. Kiedyś była to bardzo ładna część gminy, a teraz jest
zaniedbana, brudna i zarośnięta. Gmina nie może być ciągle dobrymi krasnoludkami dla
nie swoich spraw. Od czasu do czasu teren ten jest sprzątany, ale nie jest to zadanie
gminy.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że korzystając z obecności Pani Skarbnik, chciałby
zapytać, jaki wymiar budżetowy będzie miała ta decyzja i jakie ewentualnie z tego powodu
będą przesunięcia, bądź też z jakich inwestycji własnych trzeba będzie zrezygnować,
aby zapewnić środki?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że koszt całej drogi szacowany jest na około
1 600 000,00 zł. z tego połowę pokryje Skarb Państwa, a druga połowa podzielona
zostanie pół na pół, czyli 25% ogólnej kwoty, co nam daje 400 000,00 zł. i będzie to kwota
zaplanowana w budżecie na przyszły rok. Tak te drogi zostały podzielone i kiedyś była to
droga wojewódzka, a teraz gminna, a mieszkańcy za jej jakość obwiniają gminę, ponieważ
myślą, że skoro są mieszkańcami Gminy Słubice, to droga też jest gminna. Kunowice to
miejsce trudne, było tam teraz „Pożegnanie Lata” i radni mieli okazję w nim uczestniczyć.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że radni nie otrzymali informacji na temat
„Pożegnania Lata”.
Burmistrz powiedział, że należy rozliczyć pracownika i zwolnić w tej chwili, bo prosił, żeby
zadzwonić do każdego radnego i poinformować o tym. Burmistrz dodał, że nie wie kogo
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prosił, ale zaproszenie jest chyba w Biurze Rady, więc pracownika należy zwolnic dla
przykładu. Kontynuując temat Kunowic, Burmistrz powiedział, że mieszkańcy zwracali się
do niego z pretensjami, że wybudowali się w polu i gmina już od 10-ęciu lat nie robi, ani
drogi, ani światła, ani wody, ani gazu, a mieszkańców jest już ponad 1000. Są to ludzie
z miasta, którzy nie zdają sobie sprawy, że na wsiach są robione inne rzeczy,
np. świetlice.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 437 głosowano jednomyślnie 14 głosami.
Uchwała Nr XXXIX/382/09
o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi
Słubickiemu na realizację inwestycji pn.
„Remont drogi powiatowej nr 1253F w
Kunowicach na odcinku - skrzyżowanie z
drogą wojewódzka nr 137 do przejazdu
kolejowego w Kunowicach” realizowanego
w ramach programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011” w roku 2010.

Punkt 3. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
iż 3 września 2009 r. odbyło się spotkanie członków Komisji Rozwoju Gospodarczego
z profesorem Jerzym Siepakiem, pełnomocnikiem rektora UAM w Poznaniu ds. kontaktów
z samorządem gminy Słubice.
Sprawozdanie ze spotkania w załączeniu do protokołu.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, jaki jest stan zaawansowania budowy obwodnicy? Radny
powiedział, że jadąc od Słubic w kierunku Kunowic po lewej stronie jest usypana żużlowa
droga i chciałby wiedzieć, co to jest za droga? Czy ta droga będzie łączyć się z drogą po
drugiej stronie i dokąd ona będzie prowadzić? Radny dodał, że miał informację, iż będzie
ona prowadzić wzdłuż starego toru i poprosił o wyjaśnienie tych kwestii.
Burmistrz Słubic powiedział, że na temat obwodnicy zostanie przygotowany dla radnych
specjalny materiał. Dyrekcja Dróg Krajowych nie przyjęła programu na czas trwania tej
kadencji i budowa obwodnicy została odsunięta na lata 2010-2012. Wszystkie uzgodnienia
i studium tej obwodnicy są zrobione. Poprzedni dyrektor zapewniał, że będzie ona robiona
w latach 2009-2012, ale żadnych decyzji pisemnych na ten temat nie ma. W pierwszej
kolejności inne obwodnice weszły w program wojewódzki. Burmistrz nadmienił, że na
większą rozmowę w tej sprawie jest umówiony wraz z dyrektorem z Marszałkiem
Województwa i spróbuje taką debatę zrobić w obecności radnych. Droga żużlowa po lewej
stronie, jak się do Kunowic jedzie, to jest to droga prywatna, zrobiona celem dojazdu do
działek na Osiedlu Zielone Wzgórze. Inwestor nie ma zgody na dojazd od drogi
wojewódzkiej. Jest to ślepa droga, służąca jedynie jako dojazd do działek, na których
właściciele zaczęli budować się. Droga gminna pod wiaduktem została ślepo zakończona.
Drugą część drogi zrobi Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dokumentacja w tej sprawie jest
i będzie to zjazd z poszerzonym pasem ruchu prowadz ącym do strefy ekonomicznej.
W tym roku ma to zostać zrobione. Gmina swoją część w tym roku zakończy, a później
przystąpi do działania Zarząd Dróg Wojewódzkich, który zapewne w przyszłym roku
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zakończy budowę. Jest to droga robiona w sumie przez trzech inwestorów: gmin ę, strefę
ekonomiczną i Zarząd Dróg Wojewódzkich. Największą część do zrobienia ma Zarząd
Dróg Wojewódzkich, a w umowie zostanie sprawdzone jakie są tam podane terminy
wykonania. Burmistrz powiedział, że do sesji zostanie przygotowany odpowiedni materiał
na temat inwestycji gminy.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że korzystając z okazji, że zbliża się Wszystkich
Świętych, to chciałaby zapytać, kiedy zostaną zinwentaryzowane groby na cmentarzu,
ponieważ mieszkańcy o to pytają?
Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że inwentaryzacja taka nie została jeszcze
zrobiona.
Radny Józef Grabowski zapytał, kiedy planowane jest oddanie skrzyżowania
ul. Narutowicza z ul. Krótką i Al. Niepodległości?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że 7 października o godzinie 12:00. Pani Wojewoda
zaproponowała swój udział, ale nie wiadomo czy będzie. Jeszcze trochę jest tam do
zrobienia, a życie pokazuje najlepiej, co tam należy jeszcze zrobić.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że korzystając z okazji chciałby
podpowiedzieć jak można uzyskać trochę pieniędzy, jeśli chodzi o Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Województwo Lubuskie na przyszły rok ma przyznaną organizację Olimpiady
Młodzieży i mając ten obiekt, który mamy, warto byłoby wystąpić o zorganizowanie
na naszym stadionie lekkiej atletyki , mając na uwadze fakt, iż Marszałek Województwa
Lubuskiego jest słubiczaninem. Warto jest spróbować, ponieważ na doposażenie takiej
imprezy z pieniędzy ministerialnych przeznaczonych jest od 200 000,00 z ł do 300 000,00
zł. Kraków w tym roku otrzymał ponad 500 000,00 zł. Warto jest o to zawalczyć.
Województwo Lubuskie od 1999 r. już dwukrotnie organizowało taką olimpiadę i za
każdym razem otrzymywało pieniądze, więc warto i tym razem o to się postarać. Nasz
obiekt jest ładny, więc dobrze byłoby aby dyrektor postarał się i otrzymał przynajmniej to
minimum w wysokości 200 000,00 zł. Gmina musiałaby zainwestować kilka tysięcy złotych
w zrobienie skoczni w dal w innym miejscu, aby odpowiadało to przepisom i można było
organizować później mistrzostwa Polski. Słubice mają dobrą opinię, a Pan Burmistrz ma
dobre notowania.
Punkt 4. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:40 zamknął obrady XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady
Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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