Protokół nr 42/09 z przebiegu XLII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 17 grudnia 2009 r.
godzina 12:40 pod przewodnictwem
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Juliusza Żwirek

1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie
w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.

określenia wysokości

stawek

DRUK nr 470
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości w Gminie Słubice.
DRUK nr 471
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
DRUK nr 472
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy
Szabłońskiej na działalność Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
DRUK nr 473
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Dutkiewicz
na działalność Komisji Rewizyjnej.
DRUK nr 474
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
DRUK nr 475
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
DRUK nr 476
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz we własności
budynku stanowiącego odrębną nieruchomość w formie zamiany oraz w formie aportu.
DRUK nr 477
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Problemów Alkoholowych w 2009roku

Programu

Profilaktyki i

Rozwi ązywania

DRUK nr 478
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11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
DRUK nr 479
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z cmentarza komunalnego w Słubicach.
DRUK nr 480
13. Informacja o działalności klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Słubice.
DRUK nr 481
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej budżet
gminy.
DRUK nr 482
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwały o zmianie uchwały
nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak ładzie
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
DRUK nr 483
16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwały o zmianie uchwały
nr XXXI/288/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słubicach.
DRUK nr 484
17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
18. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
19. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
20. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Juliusz Żwirek o godzinie 12:45 otworzył
XLII sesję, stwierdzając quorum i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Wiceprzewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 14 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady J. Żwirek zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza Słubic wniosła o rozszerzenie
porządku obrad o 3 uchwały, o których mowa była na wspólnym posiedzeniu Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Komisji Sfery Socjalnej w dniu 14 grudnia 2009 roku.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o 3 uchwały wniesione przez Panią Skarbnik
w imieniu Burmistrza Słubic głosowano jednogłośnie 14 głosami.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek poinformował, że projekty uchwał będą
w następującej kolejności porządku obrad:
- jako punkt 14 porządku obrad będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy – DRUK nr 482,
- punkt 15 porządku, to Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwały
o zmianie uchwały nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak ładu
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK nr 483,
- punkt 16 porządku, to projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwały
o zmianie uchwały nr XXXI/288/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla O środka
Sportu i Rekreacji w Słubicach – DRUK nr 484.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.
DRUK nr 470
Skarbnik Gminy Hanna Michalska omówiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem
z uwzględnieniem autopoprawki, która wynikła w trakcie omawiania projektu podczas
posiedzenia obu komisji w dniu 14 grudnia 2009 r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 470, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 470
i 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że dobrze by było, gdyby różnica była znaczniejsza
pomiędzy wysokością podatku pobieranego na terenach wiejskich od tego z terenów
miejskich.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nie rozumie radnego Mariusza Olejniczka,
ponieważ różnica pomiędzy stawkami z terenów wiejskich jest znacznie mniejsza od
stawek pobieranych z terenów miejskich.
Radny Mariusz Olejniczak, powiedział, że to była jedynie uwaga, ponieważ w poprzednich
latach ta różnica była znaczniejsza.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Juliusz Żwirek powiedział, że nikt nie musi tłumaczyć
swojego punktu widzenia.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 470 głosowało 10 radnych, 4 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLII/408/09 w sprawie
określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości w Gminie
Słubice
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.
DRUK nr 471
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 471.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 471.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 471 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XLII/409/09 w sprawie
zwolnień przedmiotowych w podatku
od nieruchomości w Gminie Słubice.
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Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i leśnego.

DRUK nr 472
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 472.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 472.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 472 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XLII/410/09 w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy
Szabłońskiej

na

działalność

Zakładu

Administracji

Mieniem

Komunalnym

w Słubicach.
DRUK nr 473
Radny Ryszard Potorski członek Komisji Rewizyjnej omówił projekt uchwały zgodnie
z załącznikiem jak w druku nr 473. Radny dodał, że Komisja Rewizyjna rozumie sytuację
Pani Szabłońskiej, ale to wspólnota mieszkaniowa jest odpowiedzialna za brak pieni ędzy
na funduszu remontowym, a nie Zakład Administracji Mieniem Komunalnym i stąd skarga
na dyrektora ZAMK jest bezzasadna. Radny Potorski dodał, że Komisja Rewizyjna
rozumie ciężką sytuację Pani Szabłońskiej, jednakże kwestia remontu komina należy do
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Dyskusja:
Skarżąca Teresa Szabłońska chciała zabrać głos.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek pouczył Panią Szabłońską, że należy poczekać do
końca omawiania projektu. Wiceprzewodniczący powiedział, że Rada Miejska nie powinna
zajmować się taką sprawą i poprosił Burmistrza Słubic o udzielenie pomocy Pani
Szabłońskiej i naprawienie dymiącego komina. Sprawa ta należy do wspólnoty, a nie do
Kompetencji Rady Miejskiej.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że sytuacja ta zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców.
W budynku tym tylko jedno mieszkanie jest własnościowe, a reszta należy do ZAMK
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w związku z czym ZAMK powinien coś z tym zrobić zanim dojdzie do tragedii i wszystkim
mieszkańcom trzeba będzie zapewnić mieszkania.
Radna Krystyna Baczyńska poparła wypowiedź radnej Krystyny Kiby.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że komin należało naprawić przy pomocy
wysięgnika, a nie zdejmować z niego cegły i wtedy prawdopodobnie nie byłoby skargi.
Radny dodał, że przychyla się do prośby wiceprzewodniczącego, aby problem ten
rozwiązał Burmistrz Słubic.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że nie rozumie dlaczego mieszkanie zostało
w budynku sprzedane, skoro dom już w 1977 roku był przeznaczony do rozbiórki.
Wiceprzewodniczący powiedział, że kwestia ta nie dotyczy meritum skargi.
Burmistrz Słubic powiedział, że w budynku tym nadal jest wspólnota. Burmistrz doda ł,
że postara się rozwiązać ten problem. Burmistrz zaznaczył, że nie zgadza się
z wypowiedzią radnego Ryszard Konopackiego, ponieważ ściąganie cegieł z komina
zalecił wspólnocie nadzór budowlany.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz powiedział, że dołoży wszelkich starań, aby problem
ten rozwiązać zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. To właściciele
partycypują w kosztach, ZAMK nie ma podstaw prawnych, aby ponosić koszty bez wzgędu
na to, jaki ma udział w nieruchomości. Wspólnota oczywiście w miarę możliwości stara się,
aby wszelkie uciążliwości były jak najmniejsze. Nie ma podstaw prawnych, aby ZAMK
naprawił ten komin. Problem jest z płatnościami na fundusz remontowy. Skarżąca także
zalega na kwotę około 5 000,00 zł.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 473 głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało
„przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała Nr XLII/411/09 w sprawie
skargi Pani Teresy Szabłońskiej na
działalność Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach.
Punkt 6.Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy
Dutkiewicz na działalność Komisji Rewizyjnej.
DRUK nr 474
Zastępca Burmistrza Katarzyna MIntus-Trojan omówiła projekt uchwały zgodnie
z załącznikiem jak w druku nr 474 i dodała, że należy odnieść się do meritum skargi, a nie
do wszystkich problemów poruszanych w poprzednich skargach Pani Dutkiewicz.
Postępowanie skargowe jest postępowaniem uproszczonym i wystarczyło, że Komisja
Rewizyjna sporządziła notatkę służbową z przeprowadzonej kontroli. Pani Dutkiewicz na
każdym etapie kontroli miała prawo wglądu w dokumentację. Do kwestii prywatnych
poruszonych w skardze postanowiono nie odnosić się, ponieważ kwestie te nie miały
wpływu na wynik kontroli komisji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 472, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 1 głosem „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 472, 2 radnych
„wstrzymało
się”
od
głosowania,
1
radny
głosował
„przeciwko”.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że nie trafiają do niego wypowiedzi przedmówców,
że Komisja Rewizyjna była, robiła, nie musiała. Rada Miejska musi zająć jakieś
stanowisko. Radny dodał, że nie jest przekonany co do tego, czy to mieszkanie było
zalane, czy też nie, a starczyło załączyć zdjęcia. Teraz następstwem tego jest skarga na
Komisję Rewizyjną. Czy Komisja Rewizyjna poinformowała Panią Dutkiewicz,
że w urzędzie dokumenty są do wglądu? Radny zaznaczył, że: „ nie bardzo wczuwamy się
w rolę poszkodowanego”.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że sprawa ciągnie się, Pani Dutkiewicz jest
poszkodowana, mieszkanie jest Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym i należy
wyremontować je na koszt sprawcy pożaru.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek przypomniał, że omawiana skarga jest skargą na
Komisję Rewizyjną i poprosił o mówienie na temat.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że jest to skarga na Komisję Rewizyjną, ale tych
wszystkich spraw nie da się odłączyć. Właścicielem mieszkania jest ZAMK, gmina, a te
osoby są jedynie najemcami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski powiedział, że radny Ryszard
Konopacki chyba pomylił się, ponieważ teraz rozpatrywana jest skarga na Komisję
Rewizyjną, a nie skarga dotycząca pożaru.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że każdy ma prawo wygłosić swoją opinię.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr
474 głosowało 8 radnych, 5 radnych
„wstrzymało się” od głosowania, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała Nr XLII/412/09 w sprawie skargi
Pani Teresy Dutkiewicz na działalność
Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że nie wziął udziału w głosowaniu,
ponieważ Rada Miejska nie powinna zajmować się takimi skargami.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty

od

ceny

sprzedaży

lokali

mieszkalnych
DRUK nr 475

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 475, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali 1 głosem „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 475, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosowania, 1 radny głosował „przeciw”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 475 głosowało 10 radnych, 3 radnych „wstrzymało
się” od głosowania, 1 radny głosował „przeciwko”.
Uchwała Nr XLII/413/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych.
O godzinie 13:30 Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek ogłosił 5 minut przerwy.
O godzinie 13:40 Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek wznowił obrady.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
DRUK nr 476

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 476.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
Józefa Grabowskiego poinformował, że członkowie Komisji głosowali jednym głosem „za”
przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 476, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosowania, 1 radny głosował „przeciwko”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 476 głosowało 10 radnych, 3 „wstrzymało się” od
głosowania, 1 radny głosował „przeciwko”.
Uchwała Nr XLII/414/09 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych.
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Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz we własności budynku
stanowiącego odrębną nieruchomość w formie zamiany oraz w formie aportu.
DRUK nr 477
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 477, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali 1 głosem „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 477, 3 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 477 głosowało 11 radnych, 3 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLII/415/09 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie udziału w
prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej oraz we
własności budynku stanowiącego
odrębną nieruchomość w formie
zamiany oraz w formie aportu
Punkt

10.

Sprawozdanie

z

realizacji

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009roku
DRUK nr 478
Główny Specjalista ds. rozwiązywania Problemów Społecznych Sabina Makowska
omówiła druk nr 478.
(druk w załączeniu do protokołu)
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
DRUK nr 479
Główny Specjalista ds. rozwiązywania Problemów Społecznych Sabina Makowska
omówiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 479.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 479.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 479
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 479 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XLII/416/09 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2010.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z cmentarza komunalnego w Słubicach.
DRUK nr 480, 480A
Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz Sianożęcki wniósł autopoprawkę do
punktu nr 4 i 5 wynikającą z dyskusji w trakcie omawiania projektu na wspólnym
posiedzeniu obu komisji w dniu 14 grudnia 2009 r., a nast ępnie omówił projekt uchwały
zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 480.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek poinformował, że po wniesieniu autopoprawki będzie
to druk nr 480 A.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 480.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 480.
Dyskusja:
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że poprzedni problem z miejscem na
cmentarzu regulowany był zarządzeniem Burmistrza.
Naczelnik Bartosz Sianożęcki powiedział, że zgodnie z wyrokiem sądu kwestie te ma
obecnie regulować uchwała.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej powiedział, że dobrze byłoby zachęcać do
wykupowania grobów głębinowych, aby ograniczyć rozrost cmentarza.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 480A głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr XLII/417/09 w sprawie:
ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z cmentarza komunalnego w Słubicach
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Punkt 13. Informacja o działalności klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy
Słubice.
DRUK nr 481
(informacja w załączeniu do protokołu)
Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach Ryszard Chustecki przedstawił krótką
informację na temat działalności klubów sportowych i przekazał na ręce Burmistrza Słubic
puchary za osiągnięcia tych klubów. Prezes Chustecki dodał, że za zajęcie wysokiego VIII
miejsca w rankingu ogólnopolskim, klub otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości
10 000, 00 zł, która została przekazana na zakup sprzętu sportowego.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nasuwa się refleksja związana z tym, że
działalność stowarzyszeń na terenie gminy jest bardzo duża zaczynając od integracji po
aktywizację osób starszych, a kończąc na dzieciach. Radna dodała, że ten fakt bardzo
cieszy, ponieważ 8 lat temu, gdy rozpoczynała swoją pracę w Radzie Miejskiej działania
klubów i stowarzyszeń nie były tak atrakcyjne jak obecnie.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że w nazwie informacji wkradł się błąd, ponieważ
informacja dotyczy jedynie tych stowarzyszeń i klubów, które są dotowane przez gminę.
Na terenie gminy jest sporo innych stowarzyszeń, które w niniejszej informacji nie zostały
ujęte, choćby „Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Słubickiej”, czy też stowarzyszenie „Mam
głos”.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że informacja ta została
dopracowana po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Miejskiej, który polecił ująć
te stowarzyszenia i kluby, które otrzymują dofinansowanie.
Punkt 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej
budżet gminy.
DRUK nr 482
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Michalska,
która dodała, że jest to uchwała „czyszcząca”, choć zmiany jeszcze będą.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 1 głosem „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 482
i 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 482, 3 radnych „wstrzymał się” od głosowania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że z budżetem jak co roku jest ten sam problem,
a mianowicie, dużo dochodu planuje się ze sprzedaży mienia gminnego, a później okazuje
się, że uzyskany dochód jest o połowę mniejszy od zaplanowanego. Takie planowanie:
„na wyrost nie jest dobre, bo później jest problem z zamknięciem budżetu”. Radna
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zapytała, z czego to wynika, że planowany dochód ze sprzedaży mienia gminnego jest
prawie 3 000 000,00 zł mniejszy?
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że czytając uzasadnienie do projektu uchwały, nie
bardzo może zrozumieć, skąd takie duże zmiany w rozdziałach? Na początku
w wydatkach budżetu, rozdział 70 001 – zaplanowane było 1 102 000,00 zł, a pod koniec
roku dochodzi kwota 2 167 000,00 zł z haczykiem. Radny zapytał, skąd wzięła się nagle
taka duża kwota, może została ona przegapiona przy planowaniu? Je żeli wydatki budżetu
wzrosły, to trzeba było je gdzieś wygospodarować. Została znaleziona dziura na dotacje
w gospodarce komunalnej, na którą zostało przeznaczone 2 000 000,00 zł. Radny dodał,
że te operacje nie są zrozumiałe i poprosił o wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska odpowiedziała: „Zmianami objęte jest zwiększenie
dochodów pochodzących od zakładów budżetowych, które gospodarują mieniem gminy
i uzyskują z tego tytułu przychody. Zgodnie z art. 54 ustawy o Samorządzie Gminnym,
dochody z majątku gminy są dochodami gminy – taka jest wyraźna dyspozycja.
Przyjmowanie tych dochodów rozważane było już z Panem Burmistrzem w okresach
wcześniejszych, jednakże uwzględniając planowaną restrukturyzację, m.in. Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym, po prostu z tą decyzją Pan Burmistrz nie występował.
Dotychczas wszystkie przychody, także z majątku gminy w odróżnieniu od usług
własnych świadczonych przez zakłady budżetowe, stanowiły przychody tych zakładów.
Przychodem zakład budżetowy pokrywał wydatki kierując je po części na utrzymanie
mienia gminnego. Ponieważ utrzymanie mienia gminnego w stanie nie pogorszonym,
stwarza konieczność ponoszenia
wyższych kosztów niż uzyskiwane z czynszów
i wynajmu, bądź dzierżawy tego mienia, gmina na początku każdego roku przyznawała
dotacje. Wcześniej były to dotacje podmiotowe z tego tylko tytułu, że zakład budżetowy
funkcjonował jako ramię gminy. Od dwóch lat funkcjonują dotacje przedmiotowe. Dotacje
przedmiotowe mają to do siebie, że związane są one praktycznie z metrem kwadratowym,
z jednostką kalkulacyjną, jest to kwota dopłaty do metra kwadratowego, który pozostaje w
użytkowaniu,
i
który
trzeba
utrzymać
niejako
w
imieniu
gminy.
Od samego początku była w zasadzie możliwość przekazywania tych dochodów przez
zakłady, jednakże nie było takiej woli. Rok obecny, rok kryzysu spowodował, że gminie są
potrzebne większe dochody w związku z tym taka decyzja została podjęta”.
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki przytoczył przykład miasta Gdyni i dodał, że Gmina
Słubice do tej pory nie praktykowała takiego rozwiązania, a teraz właśnie proponuje takie
rozwiązanie, gdzie pieniądze będą tzw „znaczone” o czym mowa była wcześniej na
posiedzeniu komisji. Dzięki temu będzie pełna informacja jakie to będą dochody z majątku
gminy, który został oddany dla tych jednostek, jaki dochód wpłynie do gminy i jaki zostanie
oddany w formie dotacji. Będzie to: „pieniądz widoczny na bieżąco, który zasili stronę
dochodową”.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że nie do końca zrozumiała i dodała, że do końca roku
była zawsze dotacja dla ZAMK ,np 1 000 000,00 zł. ZAMK pobiera opłaty za wynajem
lokali, czyli za dzierżawę. Do tej pory tymi pieniędzmi rozporządzał ZAMK. Radna
zapytała, czy te pieniądze z dzierżawy za lokale mieszkalne przechodzą na konto gminy
i gmina z powrotem oddaje ZAMK-owi te pieniądze, czy te 2 167 000,00 zł to jest czysta
dotacja z podatków?
Skarbnik Gminy zaprzeczyła i powiedziała: „Jest to przyjęcie dochodów, Gmina ma
informację na temat wielkości dochodów jakie przynosi mienie gminne i niejako ta sama
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kwota jest cedowana po to, by mogła być wydatkowana
gminnego”.

na utrzymanie tego mienia

Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na komisji zostało powiedziane, iż ta kwota
została dwukrotnie zwiększona, czyli o połowę większa została przekazana dla ZAMK, niż
ZAMK pobierając czynsze od najemców lokali. Radna powiedziała, że jej się to nie
zgadza, ponieważ 1 000 000,00 zł było od ZAMK, a gmina przekazuje w tej chwili
2 167 000,00 zł. Radna dodała, że nie ma zastrzeżeń co do tej kwoty. Jeżeli słyszy się
cały czas, że komina nie można wyremontować, bo nie ma pieniędzy wspólnota,
to w takim razie na co idą pieniądze przekazywane przez gminę do Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym? Radna powiedziała, że pieniądze są chyba przeznaczane na
utrzymanie substancji mieszkaniowej, którą zarządza ZAMK. Radna dodała: „Kłócą się
teraz dwie sprawy. Z jednej strony nie ma pieniędzy, z drugiej strony my dajemy
pieniądze. No to, na co my dajemy te pieniądze?”. Radna ponownie zaznaczyła, że nie ma
pretensji do wysokości kwoty, bo widocznie jest taka potrzeba. Radna zapytała, na co są
spożytkowane pieniądze przeznaczane przez gminę dla ZAMK?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że zapotrzebowanie na usługi jest o wiele, wiele większe,
aniżeli kwoty, o których jest mowa. 1 000 000,00 zł to jest kropla w morzu potrzeb.
Możliwe, że komin, o którym jest mowa nie mieścił się w planach wydatków ZAMK.
Większość potrzeb jest znacznie większa od kwot przytaczanych tutaj. Mowa jest
o kwotach, które ZAMK, bądź OSiR pozyskuje z mienia, które zostało przekazano tym
zakładom do zarządzania. Mienie wspólnotowe nie jest mieniem gminy i jest to odrębny
temat. Należałoby sprawdzić jakie w ciągu roku ZAMK ma wydatki i na co wydawany jest
ten 1 000 000,00 zł, a ile jeszcze trzeba przeznaczyć, np na wymianę okien i drzwi.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że po tym co usłyszał wnioskuje, że radni
nie zawsze wiedzą o pewnych rzeczach, są niedoinformowani i stąd teraz te pytania.
Nie zawsze na sesji da się te sprawy wyjaśnić. Radny dodał, że warto byłoby pomyśleć
o szkoleniu z budżetu w następnej kadencji, ponieważ radni powinni znać budżet „od
podszewki”, a w tej chwili wszyscy radni mają luki jeśli chodzi o wiedzę związaną
z budżetem.
Radny Ryszard Konopacki nawiązując do wcześniejszej swojej wypowiedzi powiedział:
„To co usłyszeliśmy, że ZAMK potrzebuje pieniędzy, to żadna nowość, bo przy każdym
budżecie to się powiela. Zastanawia teraz jedno, czemu ten „meisterstück” wychodzi teraz
na koniec roku, bo przecież ZAMK potrzebował pieniędzy i było o tym wiadomo już na
początku roku. Wtedy wpływy przewidziano tam zupełnie inne. Nagle znalazły się
pieniądze, nie wiem, czy to wirtualne, czy jakieś inne! Nagle znalazło się 2 800 000,00 zł
i jest z czego rozdawać. ZAMK otrzyma te pieniądze skoro jest to tutaj tak podane, a skoro
otrzyma, to gdzieś tych pieniędzy zabraknie”. Na zakończenie radny dodał, że nie bardzo
to wszystko rozumie.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska odpowiedziała: „Są to pieniądze, które praktycznie
powinny do gminy wpływać od początku roku. To, że w tym momencie podejmowana jest
decyzja o niejako przekazaniu tych pieniędzy za cały rok, związana jest i z kryzysem
i z koniecznością pozyskania większych dochodów, które poprawią wskaźniki finansowe
gminy. W przyszłym roku będzie to już od stycznia.”
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że w takim razie chce się jeszcze dopytać,
a mianowicie do tej pory do grudnia ZAMK pieniądze, które brał z dzierżawy wydatkował,
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spożytkował i de facto ich nie ma, a gmina ze swojego budżetu dodatkowo daje jeszcze
2 000 000,00 zł? ZAMK przez cały rok nie przekazywał pieniędzy.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska odpowiedziała: „Oni nie dostaną niczego więcej.
Po prostu pieniądze muszą przepłynąć do gminy i z gminy po to tylko, żeby znalazło się
w księgach budżetowych. Po prostu realizacja kasowa budżetu wchodzi w grę”.
Radna Krystyna Skubisz zapytała, czy te pieniądze ZAMK w styczniu będzie miał na
swoim koncie i będzie mógł nimi dysponować i je wydatkować?
Skarbnik Gminy Hanna Michalska zaprzeczyła.
Radna Krystyna Skubisz zapytała: „Czyli nie będzie mógł?”
Skarbnik Gminy Hanna Michalska powiedziała: „W styczniu czynsz, który wpłynie do
ZAMK, od razu wpłynie do gminy i gmina w ramach przyznanej dotacji, która będzie
uchwalana, przy okazji uchwalenie budżetu, czyli na sesji budżetowej, już kwoty dotacji
będą uchwalone. W styczniu będzie przelew i w styczniu będzie część dotacji przekazana
na rzecz zakładu budżetowego.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że po minach widzi, że nie wszystko jest
jasne, jednak jak Pani Skarbnik zaznaczyła, zawsze pod koniec roku są tego typu sprawy
i to w każdym roku w każdej gminie. Radny dodał, że po świętach będzie sesja tzw
„czyszczenia budżetu” i zaproponował, aby na tą sesję nie było zaplanowanych zbyt wielu
tematów, ponieważ zapewne będzie długa dyskusja dotycząca budżetu.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 482 głosowało 10 radnych, 3 radnych „wstrzymało
się” od głosu, 1 radny głosował „przeciwko”.
Uchwała Nr XLII/418/09 o zmianie
uchwały uchwalającej budżet gminy.

Punkt 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwały o zmianie
uchwały nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach.
DRUK nr 483
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Michalska
i dodała, że druk ten, podobnie jak kolejny druk nr 484 jest konsekwencją przegłosowanej
przed chwilą uchwały.
O godzinie 14:27 posiedzenie opuścił radny Zbigniew Kubik zmniejszając liczbę radnych
do 13.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 483, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 1 głosem „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 483
i 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
O godzinie 14:30 przyszedł radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych do 14.
Radny Ryszard Konopacki powiedział: „Zastanawiając się na tym projektem uchwały
można by się domyślać, po co były potrzebne tamte kwoty? Jeżeli my tą stawkę dotacji
przedmiotowej podnosimy z 13,89 zł do 43,99 zł no to wyjdzie nam kwota przeszło
3 167 000,00 zł, czyli aby sprostać tej dotacji jak gdyby musieliśmy zasilić ZAMK tamtą
kwotą. Ale mnie zastanawia to, skąd i czemu akurat taka kwota wynikła teraz? No, bo
mógłbym zapytać, czemu to nie jest 50,00 zł, czy 40,00 zł, tylko akurat taka kwota, bo
może być ona aż 86,00 zł i to jest inna sprawa, to też jest przepisowe, tylko czemu akurat
wychodzi taka kwota i w związku z tym, czemu wychodzi taka kwota ogólna?”.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że wie, ze jest to w wyniku podzielenia
i poprosił Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska odpowiedziała: „Ta kwota wynika z rzeczywistych
wyliczeń przedłożonych przez zakłady budżetowe, środków, które wpłynęły i wpłyną
jeszcze do końca grudnia z tytułu dzierżaw i czynszów z mienia komunalnego. Dokładna
kwota wyliczona przekazana przez zakłady”.
Radny Ryszard Konopacki powiedział: „Rozumiem, że to niby z wyliczenia, ale ZAMK do
tej pory nie mógł wyliczyć, że my dofinansujemy to, bo my to dopiero przegłosowaliśmy,
dopiero dzisiaj to zrobiliśmy, a ZAMK założył jak gdyby, czyli znowu występuje jakaś
niejasność w tym wszystkim”.
Skarbnik Gminy
odpowiedziała: „Wynika to ze stawek czynszu, które są ustalane
i obowiązują w gminie. Czynsz jest na określonym poziomie, nigdy nie jest on taki, aby
można było z niego utrzymać mienie, dlatego te dotacje siłą rzeczy gmina przyznawała
zawsze, niezależnie od tego, czy dochody z tego tytułu były do niej przekazywane, czy
nie”.
Radny Ryszard Konopacki powiedział: „Pani Skarbnik! Ja zgadzam się częściowo
z wypowiedzią. Tylko, mimo wszystko, zastanawia mnie jedno. Na początku roku
założyliśmy, że jest to 13 zł z groszami, nagle na końcu roku mamy, że jest to 43
z groszami. Więc, albo źle planowaliśmy, albo ZAMK coś źle z gospodarką zaplanował,
bo przecież nagle taki duży przeskok musi o czymś świadczyć. Jakaś przyczyna tego musi
być. To, że nagle teraz potrzeba, to może rozumiem, ale gdzieś ten powód istniał,
że myśmy tego nie przewidzieli”.
Skarbnik Gminy odpowiedziała: „ZAMK dostał dotacje, wedle możliwości budżetu gminy”.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że metry kwadratowe są jedne i trzeba to
wyraźnie powiedzieć.
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Skarbnik Gminy powiedziała: „Tak, oczywiście. Kwota dotacji została przeliczona przez
metr kwadratowy i stąd wynikła kwota dotacji”.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział: „Im więcej dotacji dostanie ZAMK, bo są
środki na to, tym większa będzie cena jednostkowa, bo metry kwadratowe, przez które si ę
dzieli są zawsze jednakowe w ZAMK, chyba, że jest w ciągu roku ruch. Można mieć uwagi
co do wysokości przekazywanych środków dla ZAMK w takiej sytuacji i być może
niektórym radnym o to właśnie chodzi. Musimy też znać technikę liczenia”.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała: „ZAMK przeliczając kwotę za metr kwadratowy ,
bierze cały metraż, którym zarządza, czyli części wspólne, mieszkania, które wynajmuje
najemcom, z którymi podpisuje umowy o wynajem. To wszystko bierze i wychodzi mu
kwota 43,99 zł za metr kwadratowy. W związku z tym kłóci mi się tutaj pewna rzecz, a
mianowicie tam mówiono, że jest to sprawa wspólnot, chociaż zarządcą i właścicielem
mieszkań był ZAMK, tutaj dajemy dotacje dosyć dużą. Teraz z tym nie mogę się pogodzić.
Ja rozumiem, nie mam pretensji do kwoty, potrzeba -daję. Tylko jak to się ma
w rozdysponowaniu później do utrzymania, bo mamy te zalane sufity, kominy, mamy to
wszystko i mówi nam się, to jest sprawa wspólnot. Nagle my dajemy ogromne pieni ądze
no chyba na te wspólnoty”.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek poprosił Panią Skarbnik o rzeczową odpowiedź
i dodał, że podobna sprawa dotyczy kolejnego druku i je śli radni teraz problem zrozumieją,
to uniknie się dyskusji nad kolejnym drukiem.
Skarbnik Gminy odpowiedziała: „Wspólnotom ZAMK płaci fundusz remontowy. Jeżeli
chodzi o mienie komunalne, jest to stawka wyliczona dla mienia komunalnego, a nie tego,
które mieści się we wspólnotach, bo tam jest inny rodzaj zobowi ązania”.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz powiedział: „Metry dotyczą tylko gminnego zasobu
mieszkaniowego, tych lokali komunalnych, które sprzedajemy. Części wspólnych nie
dotyczą. Gdy rozmawialiśmy o budżecie w roku poprzednim wymieniłem kwotę, która do
ZAMK jest potrzebna 2 200 000,00 zł. ZAMK dostał 1 000 000,00 zł, te pieniądze do
ZAMK faktycznie nie wpływają tak jak „skarbniczka” zauważyła, jest to przekazanie
dochodu z mienia do gminy, gmina oddaje pieniądze z powrotem do ZAMK-u”.
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek powiedział, że pewne sprawy zostały w miarę
wytłumaczone i po raz kolejny sprawy te są podejmowane i zmieniane i stąd też radni
coraz więcej na ten temat powinni wiedzieć.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 483 głosowało 10 radnych, 4 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLII/419/09 w sprawie
uchwały o zmianie uchwały nr
XXXI/289/09 Rady Miejskiej w
Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w
sprawie ustalenia jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej na
2009 rok dla Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach.
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Punkt 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie uchwały o zmianie
uchwały nr XXXI/288/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla O środka Sportu i
Rekreacji w Słubicach.
DRUK nr 484
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Skarbnik Gminy Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 484, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 1 głosem „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 484
i 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki powiedział: „Przed chwilą usłyszałem, że planowane
w budżecie dochody w wysokości 600 000,00 zł przeznaczone były praktycznie na
3 obiekty. Ja nie przypominam sobie, żeby tam te obiekty były tylko 3 wymienione. To było
na Ośrodek Sportu i Rekreacji i to Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzał tym, na co te
pieniądze szły. W tej chwili podobna jest operacja jak przy ZAMK-u, czy gospodarce
komunalnej, że ten wskaźnik też wzrasta ponad dwukrotnie. A przecież musimy wziąć pod
uwagę, że z tych 120 000,00 metrów kwadratowych, którymi zarządza OSiR przynajmniej
połowę mają pola golfowe. Czyli wskaźnik na metr kwadratowy, którym zarządza OSiR
będzie nie 10,00 zł, a ponad 20,00 zł. Czyli znowu takie jakby trochę kamuflowanie tego
co w rzeczywistości po prostu jest. Jakoś tak wszystko nie trafia mi do przekonania, że to
wszystko jest przy końcu roku i nagle muszą znaleźć się na to pieniądze”.
Skarbnik Gminy odpowiedziała: „Załącznik do uchwały z 12 lutego 2009 roku wykazuje
jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR-u w Słubicach, na utrzymanie,
eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej i w punkcie pierwszym na obiekty sportowe przy
ul. Sportowej i Piłsudskiego jest to kwota 600 000,00 zł, określona stawka dotyczy tylko
tych obiektów. W chwili obecnej rozszerzane jest na całość obiektów, gruntów, które
pozostają w dyspozycji OSiR-u i jeżeli chodzi o koszty ponoszone w związku z polami
golfowymi, owszem, płatnikiem podatku od nieruchomości jest OSiR z tym, że w stawce,
którą płaci dzierżawca koszty tego podatku są rozliczane i co roku są indeksowane. I o ile
dochód roczny z tego tytułu wynosi blisko 80 000,00 zł, płacone podatki to kwota
18 000,00 zł, czyli zysk jest, koszty utrzymania także są. Dochód jest przekazywany do
gminy, a te kwoty kosztów są rekompensowane dotacją, z tym że na metr kwadratowy
różnego rodzaju obiektów różne te kwoty są przeznaczane, po to, żeby utrzymać je
w nie pogorszonym stanie”.
Radny Ryszard Konopacki powiedział: „Jeśli teraz usłyszałem, że pola golfowe płacą
podatek, wiemy jaka to kwota wchodzi w grę, a my przewidujemy 10, czyli będziemy
dopłacać do tych pól golfowych? Bo tak Pani Skarbnik powiedziała, że na utrzymanie tych
terenów potrzeba, czyli jak to w przysłowiu, wychodzimy na tym jak Zabłocki na mydle
z tymi polami golfowymi. Druga rzecz, jeżeli poprzednio przeznaczyliśmy 600 000,00 zł
tylko głównie na hale sportową, to znaczy, że na resztę nie szły pieniądze? Z czegoś tą
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resztę też musieliśmy utrzymywać. Gdzieś ukryte były pieniądze. Też nie bardzo to trafia
do przekonania”.
Skarbnik Gminy odpowiedziała: „Dochody, które pozyskiwał zakład szły na utrzymanie.
W tej chwili też idą na utrzymanie, tylko najpierw ujrzą dochody gminy”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 484 głosowało 10 radnych, 4 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLII/420/09 w sprawie
uchwały o zmianie uchwały nr
XXXI/288/09 Rady Miejskiej w
Słubicach z dnia 12 lutego 2009 r. w
sprawie ustalenia jednostkowych
stawek dotacji przedmiotowej na
2009 rok dla Ośrodka Sportu i
Rekreacji
w Słubicach.
Punkt 17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

(sprawozdanie międzysesyjne w załączeniu do protokołu)
Punkt 18. Interpelacje i wolne wnioski radnych.

Radna Krystyna Kiba wniosła o zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania
z dyrektorem Krzysztofem Radkiewiczem celem zapoznania się z faktyczną sytuacją
ZAMK i z rozdysponowaniem przyznanej dotacji.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o ustalenie terminu wspólnego wyjazdu do Golic i Lisowa
celem zapoznania się z sytuacją panującą na tamtejszych drogach gminnych.

Radna Maria Skalniak wniosła o:
- przedstawienie schematu przychodów, wydatków, dotacji w przypadku uchwa ł
dotyczących zmian w budżecie gminy,
- namalowanie pasów na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości
i Sienkiewicza.
Radny Konopacki poparł wniosek radnej Krystyny Kiby i dodatkowo wniósł o przedłożenie
informacji dotyczącej zadłużenia ZAMK.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- zrobienie dróg w Kunowicach (aby do nadchodzących świąt przynajmniej je wysypać),
- zlikwidowanie sklepu z „dopalaczami”(Smakuj 7 dni w tygodniu).
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Radna Krystyna Skubisz wniosła o:
- namalowanie pasów dla pieszych na ul. Sienkiewicza na odcinku prowadz ącym do
Szkoły Podstawowej nr 3,
- rozwiązanie problemu nieczynnego monitoringu (rozważenie wszelkich możliwości, aby
monitoring został uruchomiony).
Radny Juliusz Żwirek wniósł, aby w spotkaniu z dyrektorem ZAMK uczestniczył także
prezes OSiR.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy podwórko na ul. Asnyka zostało już odebrane?
Radny Juliusz Żwirek wniósł o przyspieszenie restrukturyzacji ZAMK i OSiR i przypomniał
o braku odpowiedzi w sprawie Rady Sportu.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że sprawy, o które wnosi radny Juliusz Żwirek są pod
kontrolą.
Punkt 19. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Radny Mariusz Olejniczak przeczytał życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia przesłane przez Starostę Andrzeja Byckę.
(życzenia w załączeniu do protokołu)
Wiceprzewodniczący Juliusz Żwirek zdał krótką relację ze swojego pobytu w parlamencie
Europejskim w Strasburgu, w którym miał okazję być wraz z dziennikarzami woj.
lubuskiego. Radny dodał, iż wyjazd okazał się bardzo interesujący i zachęcił Burmistrza
Słubic do zastanowienia się nad zorganizowaniem takiego wyjazdu.
Burmistrz Słubic powiedział, że był tam 6 razy, a w samym zeszłym roku 2 razy.
Punkt 20. Zamknięcie XLII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Juliusz Żwirek
zamknął o godzinie 15:05 obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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