Protokół nr XLVII
z przebiegu XLVII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 21 kwietnia 2010 r.
godzina 15:05 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego
planowanej likwidacji Izby Celnej w Rzepinie.
DRUK nr 543 A
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Słubic za rok 2009.
DRUK nr 544
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic
do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
DRUK nr 545
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok
2010.
DRUK nr 546
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 547
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 548
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 549
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 550
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 551
11. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
12. Interpelacje.
13. Wolne wnioski radnych.
14. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
15. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:05 otworzył XLVII sesję
Rady Miejskiej w Słubicach i serdecznie przywitał przybyłych gości. Następnie wszyscy
uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych.
(lista obecności w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XLVI sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Radny Mariusz Olejniczak zgłosił, że z powodu nieobecności na XLVI sesji nie będzie
głosować nad przyjęciem protokołu.
Uwag do treści protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 11 radnych, radny Mariusz Olejniczak nie wziął udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego
planowanej likwidacji Izby Celnej w Rzepinie.
DRUK nr 543 A
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem uwzględniając autopoprawkę jak w druku nr 543 A
omówił Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki, który dodał, że Powiat podjął już taką
uchwałę, a odpowiednie pismo podpisane przez Prezydentów Miast: Gorzowa
Wielkopolskiego i Zielonej Góry, zostało wysłane do Ministra Finansów.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że na portalu internetowym
pojawiła się odpowiedź z Ministerstwa Finansów na pismo wysłane z Urzędu
Marszałkowskiego, niemniej jednak apel warto jest wystosować.
(pismo w załączeniu do protokołu)
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 543 A głosowano jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała Nr XLVII/463/10 w sprawie
wyrażenia
stanowiska
dotyczącego
planowanej
likwidacji
Izby
Celnej
w Rzepinie.
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Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Słubic za rok 2009.
DRUK nr 544
Kompendium informacji w formie wizualizacji na temat sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zaprezentowała i omówiła Zastępca Burmistrza
Słubic Katarzyna Mintus-Trojan.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
O godzinie 15:15 przyszedł radny Ryszard Potorski zwiększając liczbę radnych do 13.
O godzinie 15:20 przyszedł radny Ryszard Konopacki zwiększając liczbę radnych do 14.
O godzinie 15:30 przyszedł radny Józef Grabowski zwiększając liczbę radnych do 15.
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej
Eugeniusz
Przeworski
poinformował,
że wnioskował o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Słubic, a następnie przeczytał
uchwałę nr 112/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze z dnia 12 kwietnia 2010 roku w sprawie: wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słubicach dotyczącym udzielenia absolutorium
Burmistrzowi.
(uchwała w załączeniu do protokołu)
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz wyraził swoje zadowolenie z wykonania
budżetu za rok ubiegły i podziękował Zastępcy Burmistrza Katarzynie Mintus-Trojan
za przedstawienie prezentacji. Przewodniczący dodał, że gmina wydała na: oświatę,
wychowanie, kulturę i sport 40 000 000,00 zł co stanowi 1/3 całych wydatków i dowodzi,
że gmina jest nastawiona pro-społecznie.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusz Olejniczak powiedział, że wiejskich
inwestycji nie było wiele, ale dobrze, że zostały wykonane, jak np. droga do Nowego
Lubusza. Radny podziękował także za działalność Staroście i Wicestaroście i poprosił
o przyjrzenie się Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich , dzięki któremu istnieje
możliwość pozyskania dofinansowania na zrobienie kanalizacji i przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że cieszy wiele wspólnych inwestycji
zrealizowanych wspólnie z Powiatem, a następnie podziękował za pomoc Staroście,
Marszałkowi i Urzędowi Marszałkowskiemu.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Juliusz Żwirek powiedział, że parę miesięcy
temu był przyjmowany budżet gminy na rok 2010, który jest budżetem ambitnym
i trudnym. Gmina wykonuje budżet od miesiąca i dyskutowanych jest szereg spraw
mających miejsce. Każdy radny otrzymał na ten temat odpowiedni materiał. Zadłużenie
sięga 56%. Rada Miejska powinna pracować, by doprowadzić do modernizacji jednostek
celem odciążenia budżetu gminy. Podobne sytuacje są w innych gminach. Zadłużenie jest
duże, ale wcale nie musi takie być. Współpraca ze Starostwem jest pomyślna. Na
zakończenie radny dodał, że budżet jest trudny, a w zeszłym roku był zmieniany 13 razy.
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Radny Ryszard Konopacki powiedział, że w porównaniu z poprzednimi latami budżet
wygląda źle, lecz udało się wiele zrobić. Efekt jest taki, że pomimo częstych zmian dużo
zostało dla gminy zrobione. Radny dodał, że dobrze byłoby, gdyby zadłużenia spadało.
Zadłużenie trzeba spłacać i będzie musiał nad tym czuwać Skarbnik Gminy. Cieszy fakt,
że dużo zostało zrobione, choć zadłużenie jest duże i nadchodzący okres będzie trudny
dla Rady Miejskiej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 544 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLVII/464/10 w sprawie
udzielenia
absolutorium
Burmistrzowi
Słubic za rok 2009.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz wręczył Burmistrzowi kwiaty.
Starosta Powiatu Słubickiego Andrzej Bycka pogratulował Burmistrzowi Słubic
absolutorium i podziękował za wieloletnią, wzorową współpracę dzięki której wspólne
tematy udało się zrealizować w 100%. Na zakończenie Starosta życzył dalszej, dobrej
współpracy i realizacji zadań społecznych i wręczył Burmistrzowi kwiaty.
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki podziękował za dobre zdanie na temat pracy i dodał,
że Rada Miejska działała konstruktywnie. Kadencja trwa tylko 4 lata w Niemczech jest
lepiej, ponieważ trwa 5 lat. Burmistrz dodał, że zgadza się z wieloma wypowiedziami,
ponieważ dzięki przekształceniu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w spółkę
będzie sporo dochodów przechodzących przez budżet gminy, które wpłyną na obniżenie
długu.
O godzinie 16:00 wyszedł radny Zbigniew Kubik zmniejszając liczbę radnych do 14.
O godzinie 16:01 wrócił radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych do 15.
Burmistrz kontynuując powiedział, że Gmina Słubice nie jest jedyną gminą zadłużoną,
co wcale nie jest wytłumaczeniem. Burmistrz dodał, że profesor Regulski z okazji XX-lecia
powstania Samorządu Terytorialnego zaapelował do gmin o uwagi na temat
niedoskonałości w przepisach prawa. W 2005 lub 2006 roku gmina poddawana by ła
analizie ekonomicznej mówiącej o prognozie zadłużenia. Wniosek był taki, że jak skończy
się kadencja, to nowa kadencja nie będzie mogła nic robić. Burmistrz porównał sytuację
do ziemi, która co pewien czas musi leżeć odłogiem. Wszyscy szukają rozwiązań,
a im więcej gmina sięga po środki unijne, tym więcej musi mieć środków własnych. Gmina
sprzedała nieruchomości, możliwości skończyły się i dlatego są kredyty. Ośrodek Sportu
i Rekreacji będzie mógł być instytucją funkcjonującą jak spółka. Na zakończenie Burmistrz
życzył pomysłów na dalsze rozwiązania w tej kadencji i podziękował wszystkim osobom
uczestniczącym w sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że większość środków z dofinansowania na
lata 2007-2013 została już wykorzystana. Przewodniczący dodał, że dług publiczny
u Niemców funkcjonuje inaczej jak w Polsce.
Burmistrz Słubic podziękował Starostom za współpracę i życzył gminie, aby ta współpraca
zawsze tak dobrze układała się i dodał, że korzyścią dla Słubic jest fakt, że Marszałek jest
Słubiczaninem i do listopada należy tą sytuację jeszcze wykorzystać.
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O godzinie 16:10 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę.
O godzinie 16:25 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił posiedzenie.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic
do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
DRUK nr 545
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 545 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 545.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 545.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 545 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLVII/465/10 w sprawie
upoważnienia
Burmistrza
Słubic
do
wystawienia i podpisania weksla In blanco
wraz z deklaracją wekslową.
Punkt 5.Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010.
DRUK nr 546
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 546 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 546.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 546.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 546 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLVII/466/10 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej gminy na rok 2010.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił, aby druki od nr 547 do 551
ze względu na podobieństwo zostały omówione łącznie.
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Punkty: 6,7,8,9,10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych
wyróżnień Gminy Słubice.
DRUK nr 547
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 548
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 549
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 550
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
DRUK nr 551
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach nr: 547, 548, 549, 550, 551 omówił
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 547.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 547.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 548.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 548.
Dyskusji brak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 549.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 549.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 550.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 550.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 551.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 551.

Dyskusji brak.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 547 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XLVII/467/10 w sprawie
nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 548 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XLVII/468/10 w sprawie
nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 549 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XLVII/469/10 w sprawie
nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 550 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XLVII/470/10 w sprawie
nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 551 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XLVII/471/10 w sprawie
nadania honorowych wyróżnień Gminy
Słubice.
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Punkt 11. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic,
w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dotyczące
zabezpieczenia Słubic przed powodzią. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Marszałka i Wojewody Lubuskiego. Spotkanie
to miało charakter decyzyjny i dotyczyło wału na odcinku od bazaru do lasku za Nowym
Lubaszem, który dzięki zastosowanej technologii ma mieć wysokość 1,5 metra.
Punkt 12. Interpelacje.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o:
-ustawienie znaku zakazu ruchu w bramie przy Placu Przyjaźni i o rozwiązanie problemu
parkujących samochodów na trawnikach za sklepem Golickim i przy Hotelu Kaliski, radny
dodał, że interpelację taką składał już w maju 2009 roku,
-rozwiązanie problemu parkujących samochodów na ul. Kopernika na odcinku
od skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Kopernika
z ul. Szamarzewskiego i dodał, że taką interpelację składał także w grudniu 2009 roku,
- interwencję w sprawie osób spożywających alkohol na dworze w bezpośrednim
sąsiedztwie dzieci bawiących się na placu zabaw przy Placu Przyjaźni.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- zrobienie ul. Kopernika ulicą jednokierunkową na odcinku od ul. Mickiewicza
do ul. Szamarzewskiego,
- interwencję w spawie braku napisów w języku polskim na białym budynku, w którym
prowadzona jest działalność przy Galerii Prima. Radna dodała, że zgodnie z art. 3, poz. 2
i z art. 7 pkt 4, ustawy z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim, na budynku obok
napisów i reklam w języku obcym powinny znajdować się napisy w języku polskim. Radna
powiedziała, że na poprzedniej sesji, na której interpelacja ta by ła już składana Burmistrz
Słubic zdenerwował się z jej powodu, a w odpowiedzi na interpelację radna została
poinformowana, że sprawa ta została przekazana do Starostwa Powiatowego.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o:
- powrócenie do tematu wywozu odpadów gabarytowych z obszarów wiejskich,
- korektę drzewa przy świetlicy w Lisowie,
- o naprawę słupa ogłoszeniowego w Nowym Lubaszu,
- rozwiązanie problemu dotyczącego wody w świetlicach wiejskich w Rybocicach
i Drzecinie.
Radny Józef Grabowski wniósł o interwencję w sprawie przekraczania prędkości przez
pojazdy na ul. Obozowej pomiędzy ul. Sportową, a Szosą Rzepińską.
Radna Krystyna Skubisz wniosła o ustawienie większej ilości ławek w parku na Placu
Przyjaźni.
Punkt 13. Wolne wnioski radnych.
Wolnych wniosków brak.
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Punkt 14. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przypomniał o składaniu oświadczeń
majątkowych.
Burmistrz Słubic poinformował, że dnia 29 kwietnia odbędą się dwie sesje i dodał,
że postara się zorganizować transport.
Punkt 15. Zamknięcie XLVII sesji Rady Miejskiej.
Wobec
wyczerpania
porządku
obrad
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz o godzinie 17:15 zamknął obrady XLVII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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