Protokół nr XLV/09
z przebiegu XLV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 25 lutego 2010 r.
godzina 13:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe
2. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego według oceny Komendy
Powiatowej Policji w Słubicach.
3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego według oceny Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.
4. Roczne sprawozdanie o stanie porządku publicznego na terenie Miasta
i Gminy Słubice według oceny Straży Miejskiej – DRUK nr 504.
5. Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie gminy –
DRUK nr 505.
6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach za okres I-XII 2009 r. – druk nr 506.
7. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Zima”
przeprowadzonej na terenie gminy Słubice – DRUK nr 507.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010 – DRUK nr 508.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
obszaru
po łożonego
w południowo-wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice –
DRUK nr 509.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych,
położonych na terenie Gminy Słubice – DRUK nr 510.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości na okres do 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy użyczenia – DRUK nr 511.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 512 A.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 513.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Drzecin na lata 2010-2017 – DRUK nr 514.
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wystąpienia Gminy Słubice
ze Związku Międzygminnego Odra-Warta – DRUK nr 515.
16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania –
DRUK nr 516 A.
17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op łat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
na rok 2010 – DRUK nr 517.
18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania –
DRUK nr 518 A.
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19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
profilaktyki
opieki
nad
dzieckiem i
rodziną
na lata 2010-2014
dla Gminy Słubice – DRUK nr 519.
20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały uchwalającej regulamin
w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – DRUK nr 521 A.
21. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały uchwalającej regulamin
przyznawania
nagród
dla
jednostki
pomocniczej
gminy
i organizacji pozarządowej – DRUK nr 522.
22. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
23. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
24. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
25. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący o godzinie 13:00 otworzył XLV sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
(lista obecności w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XLIV sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Burmistrz Słubic w niósł o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały RM w sprawie
uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyró żnień Gminy Słubice jak w druku
nr 520. Burmistrz wniosek uargumentował brakiem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego uchwały nr XLIV/433/10 z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice.
„Za” wnioskiem Burmistrza Słubic dotyczącym usunięcia z porządku obrad projektu
uchwały jak w druku nr 520 głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
„Za” przyjęciem porządku sesji z uwzględnieniem wniosku Burmistrza Słubic głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że porządek sesji będzie miał 25 punktów
zamiast 26.
Punkt 2. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego według oceny
Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.
(informacja w załączeniu do protokołu)
Informację przedłożył Pan Sylwester Nowak zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Słubicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy wyniki Policji podyktowane
są zwiększającą się liczbą przestępstw, czy też lepszą pracą policjantów?
Zastępca Komendanta odpowiedział, że wzrasta wykrywalność.
Radna Maria Skalniak potwierdziła, że faktycznie Policja współpracuje ze szkołami
i zapytała czy można w jakiś sposób przeciwdziałać uczestnictwu młodzieży w wieku
13-17 lat w lokalach i piciu przez tą młodzież alkoholu?
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Zastępca Komendanta odpowiedział, że przede wszystkim musi być współpraca pomiędzy
Policją, a osobami, które o tym procederze wiedzą. Policja nie wie o wszystkim,
a wystarczy zamonitować, że taka sytuacja ma miejsce, by Policja zainterweniowała.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że Pani Bąk aktywnie działa w Komisji
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a w materiale przedłożonym jej zasługi nie zostały
wymienione.
Zastępca Komendanta odpowiedział, że Pani Bąk została ostatnio wyróżniona.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy są wakaty w Policji, jak wygląda sprawa
dotycząca monitoringu i czy Policja sprawdza stan zagrożenia powodziowego?
Zastępca Komendanta odpowiedział, że w Policji pracują ludzie, którzy także korzystają
z urlopów macierzyńskich i wychowawczych i mają prawo chorować. W Policji nie
wszystkie etaty są obsadzone, a wiąże się to z kosztami. Komendant przyznał, że są
pewne braki, ale ogólna sytuacja jest dobra. Środki finansowe kierowane są do Komend,
w których sytuacja jest gorsza. Jeśli chodzi o monitoring, to pierwsze spotkanie grupy
roboczej już się odbyło. Zdaniem zastępcy Komendanta sprawę monitoringu należy
rozwiązać w małej grupie. Komendant Powiatowy Policji był w Gorzowie i obserwował na
jakiej zasadzie funkcjonuje tamtejszy monitoring i w związku z tych chciałby zaprosić
grupę roboczą także na taki wyjazd. Jeśli chodzi o stan zagrożenia powodziowego, to
Policja sytuację sprawdza na bieżąco.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował zastępcy Komendanta za wystąpienie
i przedłożenie informacji i życzył dalszych sukcesów i mniejszej liczby przestępstw.
Punkt 3. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego według oceny
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.
(informacja w załączeniu do protokołu)
Informację przedłożył zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Słubicach Marek Koroluk. Zastępca dodał, że może w tym roku ziści się marzenie
i zostanie zakupiony samochód drabiniasty, który bardzo usprawniłby i ułatwił pracę
strażaków.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że należałoby lepiej zadbać o sprzęt Ochotniczych
Straży Pożarnych i na ten cel planować każdego roku w budżecie odpowiednie kwoty.
Słowa te radny skierował do zastępcy Burmistrza Katarzyny Mintus-Trojan. Radny
powiedział o fatalnym stanie remiz w Rybocicach i Golicach.
Zastępca Komendanta potwierdził wypowiedź przedmówcy i dodał, że w Rybocicach
w remizie nie ma nawet łączności, a samochód, którym dysponuje OSP powinien stanowić
okaz muzealny. Zastępca dodał, że ów samochód stanowi atrakcję turystyczną dla osób
odwiedzających remizę, a na podziw zasługuje fakt, że pomimo wieku jest on nadal
sprawny. Przez większy nakład pieniędzy zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za zwrócenie uwagi na ten problem.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, jak wygląda sytuacja sprzętu w słubickiej straży
w porównaniu z innymi gminami?
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Zastępca Komendanta odpowiedział, że jest to normatywnie określone i nie jest to
pobożny koncert życzeń, ale na szczęście w razie potrzeby słubicka straż wspomagana
jest przez straż z Frankfurtu. Zastępca dodał, że podstawa jest dobra, został zakupiony
sprzęt hydrauliczny do rozcinania samochodów, a jeśli uda się zakupić samochódpodnośnik, będzie jeszcze lepsza. Zastępca zaznaczył, że na pewno mundury nie są
jakościowo dobre, ponieważ szybko ulegają zniszczeniu, a niestety brakuje funduszy na
zakup nowych i na realizacje bieżących potrzeb.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował zastępcy Komendanta za udział w sesji
i omówienie tematu.
Punkt 4. Roczne sprawozdanie o stanie porządku publicznego na terenie Miasta
i Gminy Słubice według oceny Straży Miejskiej.
DRUK nr 504
(materiał w załączeniu do protokołu)
O godzinie 14:04 salę obrad upuścili radni: Juliusz Żwirek i Tomasz Staszak, zmniejszając
liczbę radnych do 13.
O godzinie 14:08 na salę obrad wrócił radny Juliusz Żwirek zwiększając liczbę
radnych do 14.
O godzinie 14:10 na salę obrad wrócił radny Tomasz Staszak zwiększając liczbę
radnych do 15.
Sprawozdanie omówił Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz, który na
zakończenie za współpracę podziękował: Komendzie Powiatowej Policji, Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej i Straży Leśnej, a także Radzie Miejskiej za słuszne
interpelacje.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że pracownikom Straży Miejskiej pomocny
byłby monitoring.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że w sprawozdaniu zostało napisane i teraz
powiedziane, że ściągalność wynosi 92%, a w budżecie na rok 2009 planowana kwota
była dwa razy większa. Kwota samych mandatów powinna wynosić 800 000,00 zł.
Komendant sprostował, że była to kwota 600 000,00 zł.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że w tym przypadku coś jednak nie zgadza się,
ponieważ biorąc pod uwagę nawet kwotę 600 000,00 zł, to i tak to nie zgadza się.
Komendant powiedział, że chodzi tu jedynie o ściągalność, taki był plan budżetowy,
a okazało się, że było mniej wykroczeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o konkretne wnioski i uwagi.
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Radny Ryszard Konopacki powiedział, że albo zbyt duże kwoty są planowane, albo gdzieś
1 000 000,00 zł zabrakło z powodu niewykonania jakiegoś założenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to słuszna uwaga i poprosił,
aby w przyszłości kwoty w budżecie były realniej planowane.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że przedłożona informacja jest zwięzła i konkretna,
a działania Straży Miejskiej są widoczne w przeciwieństwie do Policji, której nie widać
na ulicach miasta. Radny dodał, że Straż Miejska powinna także wpływać na właścicieli
psów, którzy maja obowiązek sprzątać po swoich pupilach.
Radny Józef Grabowski zapytał, czy dzięki monitoringowi ujawniono, że na przeciwko
Szkoły Podstawowej nr 2 w sklepie z „dopalaczami” było dziecko i czy z tego zostały
wyciągnięte jakieś konsekwencje?
Komendant W. Zackiewicz odpowiedział, że faktycznie w sklepie trym było dziecko
i o fakcie tym zostali poinformowani rodzice.
Radny Józef Grabowski zapytał, czy sprzedaż „dopalaczy” wpływa na wzrost
przestępczości?
Zastępca Komendanta Policji odpowiedział, że kwestie te były omawiane z Komendantem,
a „dopalacze” mają wpływ na uzależnienie. Środki te uzależniają, ale są legalne,
co potwierdził wyrok sądu w Łodzi.
Punkt 5. Informacja na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie gminy.
DRUK nr 505
(informacja w załączeniu do protokołu)
Informacje na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego n a terenie gminy, a także na
temat sposobu ewakuacji przedstawił kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Roman
Filończuk, który poinformował, że w gminie nie ma ani jednej maski przeciwgazowej,
ponieważ stare maski liczące 34 lata nie nadają się do użytku. Kierownik dodał,
że w najbliższy weekend przez Słubice ma przepłynąć zator lodowy, a 4 lodołamacze
płyną w kierunku Nowej Soli. Kierownik poinformował, że obywatel ma prawo odmówić
ewakuacji, lecz takiego mieszkańca należy monitorować. Koszt jednorazowej ewakuacji
3000 mieszkańców wynosi 66 000,00 zł. Wieś Pławidło odmówiła przyjmowania
mieszkańców ewakuowanych.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że wały muszą być zmodernizowane, a także należy
wpłynąć na właścicieli, aby kosili trawy i krzewy powodujące niebezpieczeństwa. Radna
zwróciła także uwagę na problem dużej populacji bobrów.
Kierownik Roman Filipczuk poinformował, że od dnia 1 stycznia 2010 roku działa
Inspektorat Zarządu Melioracji i Dróg Wodnych, który prawdopodobnie będzie miał pompy
wysokiej wydajności. Dnia 15 maja 2010 r. w sobotę w kanale portowym odbędzie się
szkolenie strażaków połączone z różnego rodzaju pokazami.
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Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że koszt piasku jest bardzo zróżnicowany i waha się
od 7 do 15 zł. Radny zapytał, czy brana jest także żwirownia w Rybocicach, która zalega
gminie z podatkami?
Kierownik R. Filończuk odpowiedział, że w tym przypadku obowiązuje zapytanie o cenę.
Chodzi tu nie tylko o koszt samego piasku, ale także o koszt przywiezienia go.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował kierownikowi Romanowi Filończukowi
za wystąpienie.
Punkt 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach za okres I-XII 2009 r.
DRUK nr 506
(druk w załączeniu do protokołu)
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała o Środowiskowy Dom Samopomocy:
- ile osób korzysta z tego domu,
- kto w nim pracuje,
- jaki jest koszt jego utrzymania?
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Zbigniew Karolak poinformował, że nie jest
w stanie odpowiedzieć na te pytanie, ponieważ w sesji nie uczestniczy Pani Alina Baldys kierownik OPS. Pan Z. Karolak dodał, że odpowiedź na te pytania zostanie udzielona
w formie pisemnej.
Radny Józef Grabowski powiedział, że zmieniła się firma przygotowująca posiłki dla OPS
i zapytał, czy w związku z tym poprawiła się jakość posiłków?
Pan Zbigniew Karolak potwierdził, że jakość posiłków poprawiła się.
Radna Krystyna Kiba zwróciła uwagę, że w punkcie 1 sprawozdania błędnie została
podana liczba mieszkańców. Radna zapytała także, czy kwota w wysokości 19,00 zł na
świadczenia pieniężne, to kwota przyznawana rocznie, czy miesi ęcznie?
Pan Zbigniew Karolak odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, a liczba 2000 w punkcie
pierwszym, to liczba osób potrzebujących na terenie gminy. Jeśli chodzi o kwotę 19,00 zł,
to jest to średnia dzienna kwota.
Punkt 7. Informacja na temat wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Zima”
przeprowadzonej na terenie gminy Słubice.
DRUK nr 507.
Informację omówiła kierownik Biura Promocji i Marketingu Irmina Balcerek, która dodała,
że dodatkowe zajęcia odbywały się w Miejskiej Hali Sportowej prowadzonej przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji, a także w Bibliotece.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że dobrze, że zostało to dopowiedziane przez kierownik
Irminę Balcerek i zapytała, czy Słubicki Miejski Ośrodek Kultury brał udział w „Akcji Zima”?
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Kierownik Irmina Balcerek odpowiedziała, że z powodu remontu SMOK nie brał udziału
w „Akcji Zima”.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy w takiej sytuacji pracownicy SMOK prowadzili zajęcia
na świetlicach wiejskich?
Kierownik I. Balcerek odpowiedziała, że świetlice wiejskie funkcjonowały.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, czy było w Słubicach w czasie ferii lodowisko?
Kierownik I. Balcerek odpowiedziała, że z powodów technicznych nie było lodowiska.
Punkt 8.Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010.
DRUK nr 508
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 508 omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 508.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 508.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że radni w dniu dzisiejszym otrzymali prognozę długu
opracowaną do 2024 r. Radny dodał, że prognoza ta jest przedobrzona i poprosił, aby
prognoza ta była robiona na 3 lata, ale realna.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 508 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/439/10 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy na rok 2010.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 15:00 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 15:30 wznowił posiedzenie.
Po przerwie obecni byli wszyscy 15 radni.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
obszaru
położonego
w południowo-wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.
DRUK nr 509
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 509 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 509.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 509.
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy zapis dotyczący punktu nr 4 litery A dotyczący
zakazu stawiania masztu telefonii komórkowej i elektrowni wiatrowej został sprawdzony?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że zapis ten wynika z analizy architektonicznej.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że nie jest odpowiedzią usatysfakcjonowany
i należałoby projektanta zapytać, dlaczego wprowadził taki zakaz?
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy radny składa wniosek formalny?
Radny Ryszard Potorski odpowiedział, że nie.
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Romuald Paszko powiedział, że zapis ten
jest dla niego zaskoczeniem, ponieważ zapisu o tej treści miało nie być. 40% będzie
stanowic teren wolny, więc uwaga radnego dotycząca zakazu jest słuszna.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że zapis zostaje.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że są dwa załączniki nr 3. Jeden załącznik dotyczy 15%,
a drugi 30% opłaty planistycznej. Radni na komisjach przyjęli załącznik z 30% opłatą
planistyczną.
Przewodniczący
planistyczną.

Rady

Miejskiej potwierdził

przyjęcie

załącznika

z

30%

opłatą

Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy projekt ten był konsultowany z mieszkańcami
Kunowic i czy mieszkańcy wiedzą o rozszerzeniu śmietniska?
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał naczelnika Tomasza Horbacza, czy jest
konieczniość opiniowania tych kwestii przez mieszkańców?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że plany były przedłożone i udostępnione,
a uwag nie zgłoszono.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 509 głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała Nr XLV/440/10 w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru
położonego
w
południowowschodniej części miejscowości Kunowice,
Gmina Słubice.
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Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych,
położonych na terenie Gminy Słubice.
DRUK nr 510
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 509 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 510, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania, 1 radny głosował „przeciwko”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
5 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 510, 1 radny „wstrzymał się” od
głosowania.
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy sprzedaż lokalu mieszkalnego jest to sprzedaż tylko
tego lokalu, czy tez lokalu wraz z częściami wspólnymi? Radny dodał, że sporo osób
wstrzymuje się z wykupem mieszkań, ponieważ liczy na to, że Zakład Administracji
Mieniem Komunalnym wykona pewne remonty.
Naczelnik T. Horbacz odpowiedział, że sprzedaż dotyczy także części wspólnych. Każdy
musi partycypować w częściach wspólnych jak strych, klatka schodowa, piwnica.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że jest za przyjęciem uchwały, ale nie zgadza się
z zawartymi w niej kryteriami. Zdaniem radnego 50% bonifikaty na budynki w wieku od
10 do 15 lat, to zbyt dużo, ponieważ budynek jest zbyt młody, a gmina przez tak duży
upust traci wpływ.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że w poprzedniej kadencji problem bonifikat powodowa ł
wiele zamieszania. Ustalono 99% bonifikaty, aby wyzbyć się substancji mieszkaniowej.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że różnica jest ogromna. Radna zaproponowała, aby
mieszkania przedwojenne sprzedawać z bonifikatą 99%.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w tym przypadku nie można nic z tym
zrobić, ponieważ taką zasadę ustalił ustawodawca.
Burmistrz Słubic powiedział, że w definicji lokalu mieszkalnego mieści się także część
wspólna. Rada Miejska musi przyjąć zasady ustawodawcy. Nie ma bonifikat
w nieskończoność, a jak będzie zastój w sprzedaży mieszkań, to znów będzie można
wprowadzić bonifikatę 99%. Burmistrz dodał, że wiek mieszkań można podwyższyć,
ale myślał, że im szybciej za większą kwotę sprzeda się mieszkania, to tym lepiej,
ponieważ gmina nie będzie musiała dokładać do utrzymania substancji mieszkaniowej.
Nad tą kwestą należy jeszcze zastanowić się i rozpatrzyć propozycje radnych, ponieważ
można zaproponować 95% bonifikaty.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że zrozumiała, iż to ustawodawca ustalił
najwyższą bonifikatę w wysokości 90%.
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Burmistrz Słubic odpowiedział, że nie. Wcześniej zasady sprzedaży były różne.
Radna prawny Krystyna Lewandowska powiedziała, że generalną zasadę sprzedaży
ustala Rada Miejska, a na podstawie uchwały będą wydawane zarządzenia Burmistrza.
Burmistrz Słubic powiedział, że wysokość bonifikaty zależy od Rady Miejskiej i dodał,
że zdaje sobie sprawę z faktu, że budynki nowe wolniej amortyzują się, ale w końcu
zamortyzują się i koszty będą. Są różne formy sprzedaży: przetargowe i bezprzetargowe,
można ogłosić przetarg na puste mieszkania zamiast przyznawać je komuś. Gmina ma
zapewnić mieszkania, ale są różne formy zapewniania tych mieszkań. Projekt tej uchwały
jest wzorem i nie jest on nikomu narzucany. Nadal mieszkania mog ą być sprzedawane
za 1% wartości, a można procent ten zwiększyć.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na posiedzeniach komisji też zrozumiał,
iż największa bonifikata może wynosić 90%. Przewodniczący złożył wniosek formalny
o zniesienie projektu uchwały z porządku sesji.
Burmistrz powiedział, że mieszkańcom składającym wnioski o wykup, trzeba będzie
mówić, że toczy się procedura i zaproponował, aby jeszcze przed posiedzeniami komisji
zastanowić się i przedyskutować projekt tej uchwały.
„Za” wnioskiem formalnym Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Kiedrowicz
o zniesienie z porządku sesji projektu uchwały jak w druku nr 510 głosowało 14 radnych,
1 radny głosował „przeciwko”.
Projekt uchwały jak w druku nr 510 w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości
stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, po łożonych na
terenie Gminy Słubice został zniesiony z porządku sesji.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości na okres do 5 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy użyczenia.
DRUK nr 511
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 511 omówił 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 511.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 511.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 511 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/442/10 w sprawie
wyrażenia
zgody
na
użyczenie
nieruchomości na okres do 5 lat oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy użyczenia.
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Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 512 A
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem z uwzględnieniem autopoprawki wynikającej
z posiedzeń komisji jak w druku nr 512 A omówił 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 512 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 512 A.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 512 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/443/10 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 513
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 513 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz. Naczelnik wypowiedź swą
udokumentował dodatkowymi zdjęciami ukazującymi drogę przebiegającą przez posesję
Pana Guzika.
(zdjęcia w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 513.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 513 uwzględniając
wniosek formalny radnej Krystyny Baczyńskiej o wykluczenie z projektu pozycji nr 4.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że wie, że Pan Guzik posiada działki po obu
stronach drogi i dodała, że nie ma nic przeciwko temu, aby droga była nadal dzierżawiona,
tylko czy gmina taką drogę może wydzierżawić? Radna dodała, że najpierw powinno się
zmienić status tej drogi, aby nie była ona drogą gminną, a później ją wydzierżawić. Radna
zapytała, czy można ta drogę zlikwidować, bo chodzi jej jedynie o zwykłą, formalną
sprawę?
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Radna prawny Krystyna Lewandowska odpowiedziała, że przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami nie różnicują rodzaju gruntu i nie ma przeszkód do wydzierżawienia
tego kawałka, a droga jest droga wewnętrzną.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że chciała tylko wiedzieć, czy droga ta ma status
drogi gminnej?
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że zna ten teren dokładnie i faktycznie droga ta
niefortunnie przebiega przez środek posesji Pana Guzika. Radny dodał, że powinno się ją
przekazać Panu Guzikowi, ponieważ nikomu nie jest ona potrzebna. Zdaniem radnego
Pan Guzik powinien złożyć wniosek o przejęcie drogi na własność.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że przez 3 lata droga ta była dzierżawiona i nikomu to
nie przeszkadzało. Radny dodał, że na wioskach mieszkańcy mają swoje
przyzwyczajenia, a skoro dzierżawienie drogi nikomu nie przeszkadzało, to on jest
„za” przyjęciem projektu uchwały.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że chciałby na ten temat usłyszeć opinię sołtysa
Kunic.
Sołtys Kunic Anna Fedorowicz potwierdziła, że z drogi faktycznie korzysta jedynie
Pan Guzik.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, że temat tej drogi nie jest mu obcy, a komunikacja
będzie nadal zachowana.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 513 głosowało 13 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLV/444/10 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
Punkt 14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Drzecin na lata 2010-2017.
DRUK nr 514
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 514 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarki i Nieruchomości Bartosz Sianożęcki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 514.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 514.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że w Drzecinie jest tylko 300 mieszkańców z czego 60%
stanowią osoby w wieku do lat 40, z których 20% objętych jest pomocą społeczną. Zostało
wydanych dużo ankiet, a wróciło tylko 30 – fakt ten zastanawia i martwi. Analiza SWOT
słabych i mocnych stron wykazała ile faktycznie mieszkańców zaangażowanych jest
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w rozwój wsi. Radny dodał, że przystępując do kolejnych planów odbudowy pozostałych
wsi należy mieć nadzieję, że liczby mieszkańców zaangażowanych w odbudowę będą
większe. W Drzecinie 60% stanowią mieszkańcy do lat 40 i ten potencjał należy
wykorzystać.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, iż dokument ten jest niezbędny do ubiegania się
o środki unijne. Radny dodał, że należy zrobić pozostałe plany odbudowy wiosek, aby
pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej.
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy nie lepiej byłoby zastanowić się nad wybudowaniem
minioczyszczalni ścieków, zamiast budować kanalizację?
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że już kiedyś była dyskusja na temat puszczenia
kanalizacji w systemie grawitacyjnym.
Naczelnik Bartosz
przepompownie.

Sianożęcki

odpowiedział,

że

muszą

być

zlokalizowane

Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że szacowany koszt
zrobienia całej kanalizacji z przykanalikami dla Drzecina wynosi 6 000 000,00 zł. i dodała,
że z powodu braku funduszy nie można zrealizować tego planu.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że 16 000 000,00 zł miał wynieść wspólny koszt
zrobienia kanalizacji w Drzecinie i Górzycy, a teraz okazuje si ę, że koszt zrobienia
kanalizacji samego Drzecina wynosi 11 000 000,00zł.
Naczelnik B. Sianożęcki odpowiedział, że dochodzi jeszcze koszt wybudowania
przepompowni,
Zastępca Burmistrza K. Mintus-Trojan dodała, że budowa przepompowni to koszt
6 000 000,00 zł.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 514 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/445/10 w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Drzecin na lata 2010-2017
Punkt 15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wystąpienia Gminy Słubice
ze Związku Międzygminnego Odra-Warta.
DRUK nr 515

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 515 omówiła zastępca Burmistrza
Słubic Katarzyna Mintus-Trojan, która dodała, że aby wystąpić ze związku, to pół roku
wcześniej należy złożyć wniosek o wystąpienie. Roczny koszt gminy udziału w związku
wynosi 20 300,00 zł, czyli 1,07 zł na jednego mieszkańca.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 515.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 515.
Dyskusja:
Pan Mariusz Dubacki Dyrektor Związku Odra-Warta sprostował, że roczny koszt na
mieszkańca wynosi 1 zł, a nie 1,07 zł jak powiedziała przedmówczyni. Pan Mariusz
Dubacki opowiedział o problemach z jakimi borykał się Związek i o zaletach uczestnictwa
w Związku, a na zakończenie dodał, że błędem Związku było to, że nie nagłaśniał
medialnie swoich zasług, a gazyfikacja należy do zadań własnych gminy.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że właśnie dzisiaj dowiedział się, że gmina nie ma
przedstawiciela w Związku, a składka roczna to koszt 20 000,00 zł. Radny dodał, że nie
wie dlaczego gmina miałaby wystąpić ze związku, ponieważ pod koniec tego roku będzie
nowa kadencja. Zdaniem radnego uzasadnienie projektu uchwały jest zbyt krótkie,
a dzisiaj doszły argumenty, dzięki którym będzie głosować na „nie”.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, że Pan Mariusz Dubacki dzięki Związkowi pomógł wielu
osobom i udział w nim nadal jest potrzebny. Radny dodał, że nie może być tak,
że Związek zrobił swoje, a teraz gmina występuje z niego.
Burmistrz Słubic powiedział, że Związek ten jest Związkiem celowym, a cel został
osiągnięty. Chodziło o wprowadzenie niemieckiej spółki na polski rynek i dlatego musiał
powstać związek międzygminny. Na dzień dzisiejszy spółka EWE osiągnęła taki status,
że Związek jest jej niepotrzebny. Tam gdzie było to opłacalne dla spółki EWE,
to doprowadzano gaz, a tam, gdzie się jej nie opłacało, to gaz nie był doprowadzany, jak
np. na Osiedlu Ogrodowym. Spółka EWE jest na poziomie opłacalności gospodarczej
i wybiera to, co jej się opłaca. Były okresy, kiedy spółka wchodziła na grunt gmin
stowarzyszonych. Gmina nadal jest w organie związku. Burmistrz zaznaczył, że gmina
wytyczyła sobie teraz inne cele, jak choćby zrobienie kanalizacji i wodociągów na terenach
„popegeerowskich”. W tym przypadku cel został osiągnięty, a koszt roczny 20 000,00 zł,
to wcale nie jest mało, a pieniądze te można przeznaczyć, np. na klub sportowy lub jakiś
cel społeczny. Burmistrz powiedział, że gmina nadal jest w walnym zgromadzeniu i dodał,
że wystąpił z Rady Nadzorczej. Już parę gmin wycofało się ze Związku, a teraz
prawdopodobnie wycofa się także Krosno Odrzańskie. Zdaniem Burmistrza jest to:
„płacenie, aby czcić przeszłość”. Wycofanie się ze Związku będzie dla gminy słuszne i jest
to sytuacja podobna jak w przypadku CZ12, który te ż był związkiem celowym.
Na zakończenie Burmistrz dodał, ze cel został osiągnięty, a projekt uchwały jest projektem
„oszczędnościowym”, a jeśli spółka będzie w potrzebie, to gmina ją wspomoże.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że to nie jest tylko 20 000,00 zł składki rocznej,
ponieważ dla spółki były obniżone także podatki. Radny dodał, że spółka musi teraz sama
sobie radzić i zdobywać klientów, a rezygnując ze Związku gmina nie zrywa kontaktu.
Dyrektor Związku Mariusz Dubacki powiedział, że było 5 000 000,00 zł ze sprzedaży
mienia komunalnego. W roku 2008 nie było problemów z gazem, a w roku 2009 był bardzo
duży problem z gazem. Miesięczna składka Burmistrzów wynosi 100,00 zł. Pan Dubacki
dodał, że od 8 lat dostawał zaproszenia na sesję Rady Miejskiej, a ostatnio nie dostał.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał dalszą wypowiedź.
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Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że Pan Dubacki ma rację, ale Pan Burmistrz
powiedział, że gmina nie musi do Związku przynależeć, aby dokonywać inwestycji
na terenie gminy.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nadal nie jest przekonany do słuszności projektu
uchwały.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 515 głosowało 10 radnych, 4 radnych głosowało
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Uchwała Nr XLV/446/10 w sprawie
wystąpienia
Gminy
Słubice
ze Związku Międzygminnego Odra-Warta.
Punkt 16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania .
DRUK nr 516 A
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem z uwzględnieniem autopoprawek wynikających
z posiedzenia komisji jak w druku nr 516 A omówił Komendant Straży Miejskiej Wiesław
Zackiewicz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 516 z uwzględnieniem autopoprawek.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 516
z uwzględnieniem autopoprawek.
Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz zapytała, czy pojazdy inwalidów zostały ujęte w punkcie 1 § 6
dotyczącym zwolnienia pojazdów?
Komendant Wiesław Zackiewicz odpowiedział, że nie i dodał, że Straż Miejska w takich
przypadkach honoruje karty inwalidzkie wystawiane przez Starostwo Powiatowe, które są
traktowane jako stawka „0”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 515 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/447/10 w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania,
stawek opłat i opłat dodatkowych za
parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
Punkt 17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op łat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2010.
DRUK nr 517
16

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 517 omówiła dyrektor Zespołu
Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 517.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 517 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/448/10 w sprawie planu
dofinansowania
form
doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli na rok 2010.
Punkt 18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy
Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
DRUK nr 518 A
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem z uwzględnieniem autopoprawki jak w druku nr
518 omówiła dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
nie głosowali nad wyrażeniem opinii do przedłożonego projektu , ponieważ było zbyt wiele
kwestii spornych do wyjaśnienie, które obie strony miały wyjaśnić między sobą jeszcze do
sesji.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że cieszy fakt współpracy Zespołu
Administracyjnego Oświaty z przedszkolami niepublicznymi.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 518 A głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/449/10 w sprawie
ustalenia
trybu
udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół
zakładanych i prowadzonych na terenie
Gminy Słubice przez inne podmioty niż
jednostki samorządu terytorialnego i
ministrowie oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.
Punkt 19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
profilaktyki
opieki
nad
dzieckiem
i
rodziną
na
lata
2010-2014
dla Gminy Słubice.
DRUK nr 519
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 519 omówiła Pani Sabina
Matkowska specjalista ds. rozwiązywania problemów społecznych.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 519.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 519 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/450/10 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki
opieki nad dzieckiem i rodziną na lata
2010-2014 dla Gminy Słubice.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 17:30 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej o godzinie 17:45 wznowił posiedzenie, na którym obecni
byli wszyscy 15 radni.
Punkty: 20 i 21 zostały omówione łącznie.
Punkt 20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały uchwalającej
regulamin w sprawie przyznawania nagród i wyró żnień w dziedzinie sportu oraz twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
DRUK nr 521 A
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały uchwalającej regulamin
przyznawania
nagród
dla
jednostki
pomocniczej
gminy
i organizacji pozarządowej.
DRUK nr 522

Oba projekt uchwały zgodnie z załącznikami z uwzględnieniem autopoprawki jak w druku
nr 521 A i druk nr 522 omówiła kierownik Biura Promocji i Marketingu Irmina Balcerek.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 521 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 521 A.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 522.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 522
Dyskusja:
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Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że uchwały są dostosowane do realiów życia.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 521 A głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/452/10 w sprawie zmiany
uchwały uchwalającej regulamin w sprawie
przyznawania nagród i wyróżnień w
dziedzinie
sportu
oraz
twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 522 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLV/453/10 w sprawie zmiany
uchwały
uchwalającej
regulamin
przyznawania
nagród
dla
jednostki
pomocniczej
gminy
i
organizacji
pozarządowej.
Punkt 23. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Punkt 24. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radni zgłosili dwie pisemne interpelacje.
(interpelacje w załączeniu do protokołu)
Punkt 25. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że z okazji XX – lecia działalności samorządu
planowane jest wydanie publikacji i w związku z tym przypomniał radnym o napisaniu
krótkiej prezentacji i załączenie fotografii niezbędnej do zrobienia tabla. Przewodniczący
przypomniał także o złożeniu do końca kwietnia oświadczeń majątkowych i o szkoleniu
w Libercu.
Radny Juliusz Żwirek przedstawił krótką informację na temat posiedzenia Wspólnej
Komisji Integracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu, które odbyło się
20 stycznia w Urzędzie Miejskim w Słubicach.
Punkt 26. Zamknięcie XLV sesji Rady Miejskiej.
Wobec
wyczerpania
porządku
obrad
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz o godzinie 18:00 zamknął obrady XLV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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