Protokół nr LIII
z przebiegu LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 5 sierpnia 2010 r.
godzina 15:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza

1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Słubice – DRUK nr 572.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie zmiany opisu granic stałych
okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice – DRUK nr 573.
4. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
5. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:00 otworzył LIII sesję
nadzwyczajną, stwierdzając quorum i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji na początku uczestniczyło 12 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Uwag nie zgłoszono.
O godzinie 15:05 posiedzenie opuściła radna Maria Skalniak zmniejszając liczbę radnych
do 11.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił, aby oba projekty uchwał jak
w drukach nr: 572, 573, ze względu na podobieństwo zostały omówione łącznie.
O godzinie 15:06 na posiedzenie wróciła radna Maria Skalniak zwiększając liczbę radnych
do 12.
Punkt 2 i 3.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Słubice.
DRUK nr 572
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów
wyborczych utworzonych na terenie Gminy Słubice.
DRUK nr 573
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach nr: 572 i 573, omówiła zastępca
Burmistrza Słubic Katarzyna Mintus-Trojan.
O godzinie 15:12 na obrady przybył radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych
do 13.
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy ktoś mieszka i czy może być zameldowany na Placu
Jana Pawła II lub na Placu Frankfurckim?
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że nikt nie mieszka i nikt nie
może się tam zameldować.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 572 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała Nr LIII/491/10
w spawie zmiany opisu granic
stałych
obwodów
głosowania
utworzonych na terenie Gminy
Słubice.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 573 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała Nr LIII/492/10
w sprawie zmiany opisu granic
stałych
okręgów
wyborczych
utworzonych na terenie Gminy
Słubice
Punkt 4. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz pogratulował dyplomu radnej Krystynie
Skubisz, która w plebiscycie Gazety Lubuskiej Oceniamy W ładzę została wybrana
najpopularniejszą radną Gminy Słubice. Następnie Przewodniczący przypomniał radnym
o kończącej się kadencji i o związanym z tym obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w terminie do dnia 12 września.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan wyjaśniła w jaki sposób należy wykazać
dochód w oświadczeniu. Należy wykazać dochody z końca sierpnia i załączyć
zaświadczenie pracodawcy o wysokości zarobków, bądź też PIT 11. Dnia 13 września
w poniedziałek mija ostateczny termin składania oświadczeń.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, w jaki sposób maja wykazać dochody emeryci?
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że zapewne trzeba będzie
załączyć oświadczenie z ZUS, ale zostanie to jeszcze sprawdzone.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił, aby wszelkie pytania z tym
związane radni kierowali do Biura Rady Miejskiej.
Burmistrz Słubic powiedział, że ZUS ma obowiązek wystawić zaświadczenie dotyczące
wysokości emerytury.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że odpowiedzi na pytania będą udzielane
przez radczynię prawną Krystynę Lewandowską i zastępcę Burmistrza Słubic Katarzynę
Mintus-Trojan. Przewodniczący dodał, że radni wraz z materiałami na dzisiejszą sesję
otrzymali kserokopie uproszczonych przepisów dotyczących przyszłej kadencji.
Punkt 5. Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 15:20 zamknął obrady LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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