Protokół nr LV
z przebiegu LV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 7 października 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 13:30 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy – DRUK 587.
3. Projekt

uchwały

RM

w

Słubicach

w

sprawie

zasad

przyznawania

diet

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – DRUK 588.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice – DRUK 589.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2011-2015 –
DRUK nr 590.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie konsultowania z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

uprawnionymi

podmiotami

projektów

aktów

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji –
DRUK nr 591.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli obrania patrona Gminy
Słubice – DRUK nr 592.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania – DRUK nr 593.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zbycia
nieruchomości w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej – DRUK nr 594.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 595.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 596.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 597.
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13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenu

dla

potrzeb

Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach – DRUK 598.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży udziału w gruncie ewid. Dz. 715/21 – DRUK nr 599.
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w
Słubicach nr XXIX/297/05 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w
Słubicach – DRUK 600.
16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zawarcia przez Gmine Słubice
porozumienia

partnerskiego

z

Inwestor

Center

Ostbrandenburg

GmbH

we

Frankfurcie nad Odrą ( Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestora spó łka z o.o.)
w

ramach

(Województwo

Programu

Operacyjnego

Współpracy

Transgranicznej

Polska

Lubuskie-Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu nr

WTBR.02.01.00-52-010/09-00 oraz upoważnienia Burmistrza do jego podpisania –
DRUK 601.
17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza
Wilczyńskiego na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach – DRUK 602.
18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny i
Edwarda

Narloch

na

działalność

dyrektora

Zakładu

Administracji

Mieniem

Komunalnym w Słubicach – DRUK 603.
19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja
Kotarskiego na bezczynność Burmistrza Słubic i dyrektora Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK 604.
20. XIX Międzynarodowy Strażacki Rajd Gwiaździsty Słubice – Frankfurt nad Odrą
02.06.-05.06.2011 r. – informacja – DRUK 605.
21. Informacje dotyczące realizacji wypoczynku letniego „Akcja Lato 2010”.
(BPM, OSiR, OPS, Biblioteka) – DRUK 606 A, 606 B, 606 C, 606 D.
22. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
23. Interpelacje.
24. Wolne wnioski radnych.
25. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
26. Zamknięcie LV sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:30 otworzył LV sesję,
witając wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził quorum i prawomocność obrad. Na
ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu nr LIV z sesji Rady Miejskiej w
Słubicach.
Radna Baczyńska poprosiła, by w miejscu wypowiedzi dotyczącej zalania mieszkania
„sześcioma litrami wody” wpisać „sześcioma metrami sześciennymi wody”.
„Za” przyjęciem protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej z uwzględnieniem w/w poprawki
głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Pani Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus Trojan wniosła o rozszerzenie obrad, o
omówienie dwóch projektów uchwał, tj. projektu dotyczącego dopalaczy oraz
zaopinowania projektu uchwały dotyczącej przekształcenia szpitala w Słubicach.
Jednocześnie poprosiła, by posiedzenie rozpocząć od omawiania pierwszego z tych
projektów.
Radni jednogłośnie głosowali za przyjęciem nowego porządku obrad. Przewodniczący
nadał numery projektom przyjętym pod obrady i tak dla pierwszego z projektów nadano
numer druku 604 A natomiast kolejny otrzymał numer 604 B.
Następnie Przewodniczący Piotr Kiedrowicz wraz z Burmistrzem Ryszardem Bodziackim
wręczyli list gratulacyjny dla przedstawiciela Spółdzielni Inwalidów Prespo, która otrzymała
certyfikat Lubuskiego Lidera Biznesu (treść listu w załączeniu do protokołu).
Zastępca Przewodniczącego Radny Miejskiej Mariusz Olejniczak poinformował również
zebranych o tym, że 19 września 2010 r. w Gliśnie odbył się turniej wsi, w którym
mieszkańcy Świecka zajęli 3 miejsce. Dodał również, że mieszkańcy Świecka
zaprezentowali się indywidualnie i tak między innymi z wyróżnieniem wróciła Pani Staniak.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw.
dopalaczy na terenie Gminy Słubice – DRUK 604 A.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił Komendant Straży Miejskiej Wiesław
Zackiewicz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 604 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 604 A.
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O godzinie 13:56 przybył radny Józef Grabowski.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 604 A głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr LV/505/10 RM w
Słubicach w sprawie zakazu
wprowadzania do obrotu tzw.
dopalaczy na terenie Gminy
Słubice.
W związku z obecnością na sali Pana Narlocha i jego prośbą Przewodniczący Rady wniósł
o kolejną zmianę do porządku obrad i w punkcie trzecim omówiono projekt uchwały DRUK
nr 603.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny
i Edwarda Narloch na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach – DRUK 603.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 603 omówił radny Ryszard
Potorski.
Dyskusja.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Narlochowi prosząc o wniesienie tylko nowych
uwag w sprawie i nie omawianie szczegółów znanych już radnym.
Niestety Pan Narloch w swojej wypowiedzi nie zastosował się do wskazówek
Przewodniczącego i przedstawiał obecnym informacje znane im z dokumentacji
załączonej do skargi dlatego prowadzący obrady przypomniał, że wypowiedź ma dotyczyć
informacji związanych ze sprawą, ale tylko tych, które wniosą coś nowego, bo sesja jest
od uchwalania, a nie od ponownego omawiania problemu.
W dalszej wypowiedzi Pana Narlocha były poruszone nowe informacje (że jakoby
urzędnicy przekonują lokatorów do zrzeczenia się części udziałów zakupionych przez
siebie mieszkań) jednakże nie mające związku z omawianym projektem uchwały. Na co
Pan Kiedrowicz zareagował informacją, że w powyższej sprawie Panu Narlochowi
przysługuje prawo wniesienia kolejnej skargi. Przewodniczący był zmuszony przywołać
Pana Narlocha do porządku, gdyż zaczął on poruszać sprawy, które nie dotyczyły
omawianego projektu uchwały. Przewodniczący dodał również, że wszyscy biorący udział
w obradach trzymają się porządku i że to samo dotyczy Pana Narlocha.
Pan Narloch usilnie przekonywał, że sprawy się wiążą, a ponieważ nie zastosował się do
uwag Przewodniczącego, ten został zmuszony odebrać mu głos. Wcześniej Pan Narloch
został poinformowany, że musi się poddać obowiązującym procedurom i jeżeli chce coś
zgłosić, to przysługuje mu prawo wniesienia tych spraw w czasie dyżurów radnych i nie
może oczekiwać, że w danej chwili radni podejmą dyskusję w czasie sesji w kwestiach
zgłoszonych przez Pana Narlocha.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 603 głosowało 12 radnych i 1 radny wstrzymał się
od głosu.
Uchwała nr LV/506/10 RM
w
Słubicach
w
sprawie
rozpatrzenia
skargi
Państwa
Krystyny i Edwarda Narloch na
działalność dyrektora Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010 – DRUK 587.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Pani Skarbnik Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 587.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 587.
Dyskusja.
Pan Burmistrz zabrał głos i wyjaśnił, że naruszenie rezerw w części większej od
planowanej wynika z udzielenia ustawowych podwyżek dla nauczycieli jak również
pracowników administracyjnych w wysokości ok. 100 zł.
Pani radna Skalniak zapytała czy kwota jednego miliona, który jest związany z pracami
remontowymi dróg gminnych dotyczy przesuni ęć środków stanowiących wkład własny.
Odpowiedzi udzieliła Pani Burmistrz, która wyjaśniła, że w skład całego projektu
składanego do Urzędu Marszałkowskiego z LRPO wchodzi ulica, która już jest robiona w
ramach innego przetargu i która kosztowała nas już milion, ale gdyby się jednak udało, to
jeśli projekt zostanie przyjęty, to ten koszt zostałby nam zrefundowany. Chodzi tu o ulicę
Krzywoustego, która wchodzi w skład projektu obejmującego wszystkie ulice na osiedlu.
Składanie projektu w ramach LRPO daje taką możliwość, by pozyskać środki na zadanie
już wykonane.
Radna Baczyńska zauważyła, że wykonawca wziął kredyt na wykonanie usługi związanej
z remontem ulicy Krzywoustego i co teraz z tym kredytem.
Pani Katarzyna Mintus-Trojan wyjaśniła, że dla zlecającego nie jest istotne skąd
wykonawca ma pieniądze na realizację zadania, a poza tym istnieje harmonogram spłat
według którego ostatnia spłata należności przypada na rok 2016.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek powiedział, że jego też nie interesuje skąd
Pan Polechoński ma środki na wykonywane zadania, ale jak to skutkuje na budżet gminy,
z jakim oprocentowaniem to się wiąże i ile w związku z tym gmina będzie musiała
dodatkowo wyłożyć pieniędzy.
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Pani Skarbnik Hanna Michalska powiedziała, że zaliczkę podlegającą wypłacie jeszcze w
tym roku oszacowano na wartość jednego miliona złotych natomiast pozostała część
zostanie wypłacona w roku kolejnym po wykonaniu zadania. W momencie, gdy w/w
projekt zostanie pozytywnie przyjęty przez Urząd Marszałkowski, to umożliwi to dokonanie
wcześniejszej wypłaty należności. W związku z tym gmina jeszcze tylko zyska. Ponadto
płatności odbywają się w oparciu o faktury wystawiane na podstawie harmonogramu
zawierającego informacje o terminach poszczególnych płatności.
Pani Zastępca Burmistrza, poinformowała zebranych, że wcześniej padło pytanie o
wskaźnik zadłużenia i że odpowiedź na nie brzmi, że nie ma to wpływu na jego wzrost.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie dziwią go pytania koleżanek; mieszkańcy też
zadają pytania, gdyż temat ten jest poruszany przez telewizję Słubicką HTS i piszą na ten
temat gazety i że nikt nie rozumie o co w tym wszystkim chodzi. Dodał, że ma jeszcze
jedno pytanie do Pani Skarbnik. Wspomniał, że rozumie, że zmiana budżetu jest kolejnym
porządkowaniem przed końcem roku i że rozumie też, że dzieje się różnie, raz lepiej, a raz
gorzej, ale wychodziliśmy od kwoty 66 milionów, a w chwili obecnej wprowadzamy kolejne
zmniejszenie. Powoduje to minusowanie kwot przyjętych uchwałą z grudnia 2009 o 9,5
miliona złotych i czy to nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej granicy. Pan Żwirek
ma obawy, że tak właśnie się stanie, bo są kredyty, które funkcjonują, spłata ich
następuje, ale nie do przodu. Wiec jak to wygląda. Radny przypomniał, że Pan Dzierniejko
już kiedyś prosił o przygotowywanie okresowych sprawozdań dotyczących prognozy długu
i poprosił, by taki dokument przygotować na ostatnią listopadową sesję.
Przewodniczący Pan Kiedrowicz dodał, że może taka prognoza będzie już gotowa w
październiku, bo już minął trzeci kwartał.
Pani Michalska odpowiedziała, że jest to na bieżąco kontrolowane i że w tym miesiącu
zostanie to przygotowane i na pewno zostanie dostarczone radnym. Doda ła również, że
po podjęciu tej uchwały wskaźnik zadłużenia bez wyłączeń, tj. wydatków kierowanych na
zadania współfinansowane z budżetu unijnego będzie wynosił 65,3% przy dopuszczalnej
wysokości 60%, a po wyłączeniach będzie to 58,3% przy dopuszczalnym 60% więc
mieścimy się. Powiedziała, ze nie jest to duża różnica jeśli chodzi o dopuszczalny
wskaźnik, ale taki zaplanowaliśmy i taki mamy.
Radny Żwirek zapytał jaki stosunek do tego ma RIO.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że RIO przyjmuje sprawozdania bez uwag.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 587 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr LV/507/10 RM w
Słubicach w sprawie uchwały
budżetowej Gminy na rok 2010.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zasad przyznawania diet
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – DRUK 588 .
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła Zastępca Burmistrza Katarzyna
Mintus-Trojan.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 588.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 588.

Dyskusja.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że dobrze się stało, że powstał taki projekt,
gdyż sołtysi bardzo dobrze pracują.
Zastępca Przewodniczącego Mariusz Olejniczak dodał, że również chciałby pochwalić
sołtysów i dodał, że powstanie takiego projektu uchwały jest uzasadnione.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 588 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr LV/508/10 RM
w Słubicach w sprawie zasad
przyznawania
diet
przewodniczącym
organów
wykonawczych
jednostek
pomocniczych.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice – DRUK 589.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 589 omówił zastępca dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Tomasz Stupienko.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 589.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 589.
Dyskusja.
Radna Krystyna Skubisz zapytała Pana Stupienko na jakiej podstawie do tej pory odbywa ł
się przydział mieszkań, czy na podstawie uchwały z 28 marca 2002 roku.
Pan Stupienko powiedział, że uchwała, o której mówiła radna wskazuje regulamin
społecznej komisji mieszkaniowej, która została powołana w oparciu o zarządzenie
wskazujące osoby wyznaczone do tych prac, które w roku 2003 tę pracę zakończyły. Jeśli
chodzi o większe rozdysponowanie lokali, które miało miejsce w 2006 roku, podjęto
konkretną uchwałę i zarządzenie. Natomiast na chwilę obecną komisja jest powoływana
każdorazowo w zależności od potrzeb.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 589 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr LV/509/10 RM
w Słubicach w sprawie zasad
wynajmowania lokali chodzących
w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Słubice.

Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słubice w latach 2011-2015 – DRUK nr
590.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 590 omówił zastępca dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Tomasz Stupienko. Dodał
również, że zgodnie z prośbą radnych przygotował zestawienie zawierające informacje na
temat zasobów mieszkaniowych znajdujących się na terenie wiejskim.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 590, ale z tą uwagą, że w § 9 pkt 1 stawka nie powinna wynosić 10%.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 590 głosowało 3 radnych i 3
radnych było przeciw. Nadmienił również, że padł wniosek o całkowite wycofanie pkt. 9 z §
9 ust. 1.
Dyskusja.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że to ona wniosła o wycofanie tego punku,
ponieważ wszystkie inne punkty dają mieszkańcom takie same uprawnienia z wyjątkiem
tego jednego, który jest przywilejem tylko dla mieszkańców wsi. Zdaniem Pani Baczyńskiej
mieszkańcy Słubic mieszkający przy ulicy Wojska Polskiego są narażeni na hałas i spaliny
uniemożliwiające otwarcie okna, a im nie przyznaje się dodatkowych zniżek, co powoduje
rodzenie się pewnej niesprawiedliwości i dlatego uważa, że do tego punktu należałoby
dopisać mieszkania położone przy ulicy Wojska Polskiego, Alei Niepodległości i 1go Maja
tam, gdzie jeżdżą TIR-y. Zdaniem radnej mieszkańcy mieszkający w lokalach
komunalnych na wsi łapią się tak samo na zniżki, jak mieszkańcy miasta. Obniżka nie
może przekroczyć 20%, ale jeżeli wszystko zostanie zsumowane, to otrzymamy właśnie
taki procent. Pani Baczyńska powiedziała, że nie udzielono jej odpowiedzi czy do tych
20% dochodzi jeszcze ekstra wspomniane 10% za mieszkanie na wsi. Dodała również w
swej wypowiedzi, że to iż mieszkańcy wsi dokonują opłat za media o niczym nie świadczy,
bo mieszkańcy miasta również dokonują tych opłat.
Pan Sukienko powiedział, że jeżeli chodzi o zniżki to ich suma całkowita nie może
przekroczyć 80%, natomiast wyliczone przez Panią 20% zgadza się z tym, że
obowiązujące do tej pory 5% w sumie dałoby 25%, a teraz zwiększylibyśmy zniżkę o
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kolejne 5%. Wyjaśnił też, że w przypadku podłączania mediów do mieszkań w miastach
pośredniczy ZAMK, natomiast mieszkańcy wsi są zdani sami na siebie.
Sołtys Karolak w swej wypowiedzi poprosił, by zebrani wzięli pod uwagę jaka istnieje
różnica procentowa w przyznawanych dodatkach mieszkaniowych w mie ście, a jak to
wygląda na wsi.
Zastępca Przewodniczącego Pan Olejniczak powiedział, że każdy stara się udowodnić
swoją rację, ale jeśli ktoś nie mieszka na wsi to nie ma pełnego obrazu jak to wygląda.
Podziękował również Panu dyrektorowi za przygotowanie rzetelnej informacji o 11
lokalach na wsiach choć jak dodał to za mało, by sobie je wyobrazić i należałoby najpierw
tam pojechać i zobaczyć jaka jest rzeczywistość, bo zdarza się, że w jednym lokalu jest
świetlica, a zaraz obok mieszkanie. Pan Olejniczak na koniec wypowiedzi dodał, że jego
zdaniem te 10% należy zostawić, ale jeśli zostanie 5%, to on też nie będzie na siłę nikogo
przekonywał do zmiany.
Przewodniczący rady zapytał, czy radna Baczyńska podtrzymuje swoje stanowisko o
wniesienie zmian w/w omawianej sprawie.
Radna Baczyńska potwierdziła, że składa formalny wniosek o zniesienie pkt 9 w § 9 ust.1.
Pan Kiedrowicz zapytał czy informacja Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego o tym, że komisja chciała w tym punkcie zostawić istniejącą stawkę, tj.
5%, ma być również traktowana jako wniosek formalny.
Pan Dzierniejko powiedział, że nie było takiego wniosku tylko sugestia, że te 10% jest
chyba za dużo.
Przewodni zwrócił się w tym momencie do radcy z pytaniem czy jeśli temat był poruszany
na komisji, ale dyskusja nie wpłynęła na wprowadzenie zmian do projektu i projektodawca
utrzymuje zamieszczone w niej propozycje, to czy głosowanie za wnioskiem formalnym
coś wniesie, czy rada może po prostu projekt uchwały przyjąć albo nie przyjąć.
Radca prawny Pani Krystyna Lewandowska powiedziała, że wniosek Pani Baczyńskiej
należy potraktować jako wniosek formalny dotyczący wniesienia zmiany do uchwały czyli
poprawki. Jeżeli będą 2 poprawki, tj. utrzymanie stawki 5% i usunięcie całkowite stawki w
tym punkcie to należałoby najpierw przegłosować wniosek dalej idący, a ponieważ
wniosek jest jeden przegłosować całą uchwałę z uwzględnieniem zmian. Jeśli wniosek taki
przejdzie to uchwała wejdzie z uwzględnieniem zmian, jeśli nie to przejdzie w wersji
proponowanej przez projektodawcę.
Za przyjęciem wniosku formalnego polegającym na usunięciu pkt 9 z § 9 ust.1 głosowało 2
radnych, 9 głosowało przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W tej sytuacji radna Baczyńska zapytała czy istnieje możliwość wniesienia kolejnego
wniosku formalnego mającego na celu spowodowania dopisania ulic do tego punktu. Po
uzyskaniu od Przewodniczącego potwierdzenia złożyła wniosek formalny o poszerzenie
zapisu w pkt 9 z § 9 ust.1 o mieszkańców ulicy Wojska polskiego, Alei Niepodległości i 1go
Maja tam, gdzie jeżdżą TIR-y i są stacje CPN.
Sołtys Pani Małgorzata Jankowska powiedziała tylko, że po terenach wiejskich też jeżdżą
TIR-y i że tam też trzęsą się domy i nie tylko te stare, a poza tym mieszkańcy wsi nie mają
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chodników.
Przewodniczący wyszedł z propozycją zorganizowania przerwy na czas zredagowania
wniosku, ale okazało się, że nie jest ona potrzebna. Wniosek polegał bowiem na dodaniu
zapisu w pkt 9 z § 9 ust.1 o treści „na terenach wiejskich oraz ulicy Wojska Polskiego, Alei
Niepodległości i 1go Maja”.
Zdaniem Pani Krystyny Lewandowskiej w tym momencie zostały naniesione zmiany
polegającej na wprowadzeniu rozszerzenia do projektu uchwa ły i dlatego jej zdaniem
swoją opinię powinni wyrazić członkowie poszczególnych komisji.
Przewodniczący zaoponował i dodał, że zgodnie z zapisem w statucie nie ma takiej
potrzeby i że obie sytuacje polegają na przegłosowaniu wniosku formalnego złożonego
przez Panią Baczyńską.
Za wprowadzeniem zapisu do projektu uchwały w pkt 9 z § 9 ust.1 o treści „na terenach
wiejskich oraz ulicy Wojska Polskiego, Alei Niepodległości i 1go Maja” głosowało 2
radnych, 11 radnych było przeciw.
Radny Kubik zapytał o to jakiej wartości pieniężnej jest tych 11 budynków usytuowanych
na terenach wiejskich.
Pan Stupienko odpowiedział, że trudno to określić, ale to ok. 1/3 majątku komunalnego.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 590 głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało
przeciw.
Uchwała nr LV/510/10 RM
w Słubicach w sprawie przyjęcia
wieloletniego
programu
gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Słubice
w latach 2011-2015.

Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – DRUK nr 591.
Projekty uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 591 omówił Kierownik BPM Irmina
Balcerek.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 591.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 591 głosowało jednogłośnie 13 radnych.

Uchwała nr LV/511/10 RM w
Słubicach
w
sprawie
konsultowania z organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
uprawnionymi
podmiotami
projektów aktów normatywnych w
dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej
tych
organizacji.
O godzinie 15:20 Przewodniczący Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę.
O godzinie 15:45 obrady zostały wznowione.
W związku ze służbowym wyjazdem Pani Joanny Pyrgiel, która miała omówić projekt
uchwały jak w druku nr 601 Przewodniczący poprosił o wprowadzenie zmiany do porządku
obrad.
O godzinie 15:50 na salę obrad wrócił radny Eugeniusz Przeworski.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zawarcia przez Gmine Słubice
porozumienia partnerskiego z Inwestor Center Ostbrandenburg GmbH we Frankfurcie nad
Odrą ( Wschodniobrandenburskie Centrum Inwestora spółka z o.o.) w ramach Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej
Polska
(Województwo
LubuskieBrandenburgia 2007-2013 na realizację projektu nr WTBR.02.01.00-52-010/09-00 oraz
upoważnienia Burmistrza do jego podpisania – DRUK 601.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 601 omówił główny specjalista ds.
współpracy z zagranicą Joanna Pyrgiel.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 601.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 601.
Dyskusja.
Radna Kiba wyraziła swoją opinię, że projekt jest pozytywną inicjatywą i że ma nadzieję,
że nie skończy się tylko na książeczce, w której zawarte jest porozumienie. Ponadto
wyraziła nadzieję, że liczy na to, iż osoby zatrudnione w biurze nie zadowolą się tylko
hasłem i że zostanie zachowana równowaga w działaniach i że interes naszego miasta
będzie brany pod uwagę w równym stopniu, jak interes sąsiadów.
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Przewodniczący Pan Kiedrowicz poprosił o czujność i uwzględnienie prośby radnej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 601 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr LV/512/10 RM
w Słubicach w sprawie zawarcia
przez
Gmine
Słubice
porozumienia partnerskiego
z Inwestor Center Ostbrandenburg
GmbH we Frankfurcie nad Odrą (
Wschodniobrandenburskie
Centrum Inwestora spółka z o.o.)
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej
Polska
(Województwo
LubuskieBrandenburgia
2007-2013
na
realizację
projektu
nr
WTBR.02.01.00-52-010/09-00 oraz
upoważnienia Burmistrza do jego
podpisania.

Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli obrania patrona
Gminy Słubice – DRUK nr 592.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 592 omówił Pan Burmistrz Ryszard
Bodziacki i radny Ryszard Potorski.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 592, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 592, 4
radnych wstrzymało się od głosu.
Dyskusja.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek powiedział, że ma kłopot, bo to dobrze, że
działa stowarzyszenie i że odbywają się festyny. Dodał, że sporo poczytał we własnym
zakresie na temat proponowanego patrona i ma spor ą wątpliwość czy patron ubogich i
więźniów jest postacią adekwatną do dynamicznie rozwijającego się miasta. Ponadto
wspomniał, że Wincentegy a Paulo jest Francuzem nie Polakiem. Powiedział również o
tym, że mamy instytucje konsultacji społecznej, a mimo to nie poznaliśmy opinii
społecznej.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że wstrzymała się od głosu, ale w danym momencie
będzie głosowała przeciw. Powiedziała, że najpierw powinny zostać zamieszczone
informacje w prasie i telewizji. Nikt nie ma zastrzeżeń do samej postaci i że nie ma
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potrzeby, by się śpieszyć z podejmowaniem tej uchwały. Radna powiedziała, że
miłosiernym można być na co dzień, ale jeśli chodzi o patrona, to najpierw należy poznać
opinię społeczeństwa.
Radna Baczyńska powiedziała, że jej opinia jest podobna, że postać jest wspaniała, ale
należy poznać opinię społeczeństwa.
Radny Józef Grabowski powiedział, że przysłuchuje się, ale jest zszokowany, bo przecież
członkami stowarzyszenia są właśnie mieszkańcy miasta i skoro nikt nie wpadł na taki
pomysł, to dlaczego odrzucać taką propozycję. Ponadto dodał, że miasto może mieć kilku
patronów.
Radna Skubisz powiedziała, że wniosek jest, ale nie ma opinii publicznej.
Burmistrz Ryszard Bodziacki powiedział, że nawiązuje do wypowiedzi radnego
Grabowskiego i że jeśli ktoś dobrze czytał uchwałę, to powinien zwrócić uwagę na to, że
stowarzyszenie nie jest małe ani młode, a poza tym chodzi tylko o wyrażenie woli na
obranie patrona, a cała procedura związania z jego wyborem jest jeszcze bardzo długa.
Dodał, że są miasta, które maja po 3-4 patronów.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 592 głosowało 9 radnych, 4 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr LV/513/10 RM w
Słubicach w sprawie wyrażenia
woli obrania patrona Gminy
Słubice.

Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie utworzenia odrębnego obwodu
głosowania – DRUK nr 593.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 593 omówiła Zastępca Burmistrza
Katarzyna Mintus - Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 593.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 593.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 593 jednogłośnie głosowało 13 radnych.
Uchwała nr LV/514/10 RM w
Słubicach w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania.

13

Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie
zbycia
nieruchomości
w formie
bezprzetargowej na
poprawę
warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej – DRUK nr 594.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 594 omówił Naczelnik wydziału
WGP Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 594.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 594.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 594 jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr LV/515/10 RM w
Słubicach w sprawie wyrażenia
opinii w przedmiocie zbycia
nieruchomości
w
formie
bezprzetargowej
na
poprawę
warunków
zagospodarowania
nieruchomości przyległej.

Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier żawy – DRUK nr 595A.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 595A omówił Naczelnik wydziału
WGP Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 595A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 595A.
Dyskusja.
Radna Baczyńska powiedziała, że zwraca uwagę na to, by słowa zamieszczane w
reklamie były zgodne z ustawą o języku polskim.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 595A jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr LV/516/10 RM w
Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody
na
wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat
oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.
Punkt 14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier żawy – DRUK nr 596.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 596 omówił Naczelnik wydziału
WGP Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 596.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 596.
Dyskusja.
Radny Dzierniejko powiedział, że komisja głosowała „za” ale z autopoprawką dotyczącą
tematu drzew. Wyjaśnił, że radni są za tym, by wydzierżawić grunt, jednak bez zgody na
wycinkę drzew.
Na pytanie skierowane przez Przewodniczącego rady do Burmistrza, ten odpowiedział, że
dla niego nie ma problemu, bo dzierżawca będzie musiał wystąpić z wnioskiem na zgodę
wycinki drzew, a jeśli będzie to podyktowane stworzeniem np. dojazdu, to taka decyzja
zostaje wydana z urzędu.
Radny Konopacki powiedział, że koło niego wycięto drzewa, ale w to miejsce zasadzono
dużo innych.
Naczelnik Bartosz Sianożęci poprosił o głos i wyjaśnił zebranym, że wniosek na wycinkę
drzew został złożony i że jest już zgoda. Dodał, że w decyzji jest informacja o konieczności
nasadzenia drzew w ilości 8 szt.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 596 jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr LV/517/10 RM
w Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody
na
wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat
oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Punkt 15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 597.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 597 omówił Naczelnik wydziału
WGP Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 597.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 597.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 597 jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr LV/518/10 RM
w Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.
Punkt 16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach – DRUK 598.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 598 omówił Naczelnik wydziału
WGP Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji 3 głosami głosowali „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 598, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 598.
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Dyskusja.
Przewodniczący rady udzielił głosu Pani Joannie Cierach, która reprezentowała inwestora
na wniosek, którego ma być dokonana zmiana miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego. Pani Cierach powiedziała, że potrzeba dokonania takiej zmiany jest
wynikiem niedopatrzenia leżącego po stronie firmy, którą reprezentuje. Wspomniała o
planach firmy, która chce zakupić ziemię pod kolejne, by postawić na niej fabrykę tworząc
przy tym kolejne miejsca pracy. Ponadto zaoferowała w ramach rekompensaty wspomóc
np. Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach, przekazać subwencję dla miasta.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 598 jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr LV/519/10 RM
w
Słubicach
w
sprawie
przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu dla potrzeb
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Słubicach.
Punkt 17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w gruncie ewid. Dz. 715/21 – DRUK nr 599.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 599 omówił Naczelnik wydziału
WGP Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 599.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 599.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 599 jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr LV/520/10 RM
w Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży udziału w gruncie
ewid. Dz. 715/21.
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Punkt 18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w
Słubicach nr XXIX/297/05 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach –
DRUK 600.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 600 omówił Komendant Straży
Miejskiej Wiesław Zackiewicz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 600.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 600.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 600 jednogłośnie głosowało 13 radnych.

Uchwała nr Uchwała nr LV/521/10
RM w Słubicach w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach nr XXIX/297/05
w sprawie nadania Regulaminu
Straży Miejskiej w Słubicach.
Punkt 19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza
Wilczyńskiego na działalność dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w
Słubicach – DRUK 602.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 602 omówił radny Ryszard
Potorski.
O godzinie 16:15 wyszedł radny Mariusz Olejniczak.
O godzinie 16:50 wrócił radny Mariusz Olejniczak
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 602 głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało
się od głosu, 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr Uchwała nr LV/522/10
RM w Słubicach w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Tomasza
Wilczyńskiego
na
działalność
dyrektora Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym
w Słubicach.
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Punkt 20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja
Kotarskiego na bezczynność Burmistrza Słubic i dyrektora Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach – DRUK 604.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 604 omówił radny Ryszard
Potorski.
O godzinie 16:55 wyszedł radny Dariusz Staszak.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 604 głosowało 10 radnych, 2 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr LV/523/10 RM
w
Słubicach
w
sprawie
rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja
Kotarskiego
na
bezczynność
Burmistrza Słubic i dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach.

Punkt 21. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu Słubickiego – DRUK 604 B.
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus –Trojan wnosząc wniosek
o dodanie w/w projektu uchwały do porządku obrad.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 604 B głosowało 11 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
Uchwała nr LV/524/10 RM
w
Słubicach
w
sprawie
zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu Słubickiego.

Punkt 22. XIX Międzynarodowy Strażacki Rajd Gwiaździsty Słubice – Frankfurt nad Odrą
02.06.-05.06.2011 r. – informacja – DRUK 605.
(informacja w załączeniu do protokołu)
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Punkt 23. Informacje dotyczące realizacji wypoczynku letniego „Akcja Lato 2010”.
(BPM, OSiR, OPS, Biblioteka) – DRUK 606 A, 606 B, 606 C, 606 D.

Dyskusja.
Radna Baczyńska pochwaliła zagwarantowanie dużego wyboru zajęć w ramach „Akcji
Lato 2010”.

Punkt 24. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu zostało uzupełnione wypowiedzią
Pana Burmistrza, który poinformował zebranych, że po spotkaniu w sprawie strefy
ekonomicznej rysuje się ciekawa przyszłość związana z jej rozwojem.

Punkt 25. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała czy gmina wystąpiła do wojewody o białego orlika.
Radna otrzymała odpowiedź, że nie wystąpiono w tej sprawie do wojewody.
Radny Józef Grabowski wniósł o:
- wyznaczenie dojazdu do posesji od ulicy Piłsudskiego (namalowanie pasów na parkingu)
za sklepem Piotr i Paweł),
- kontrolę i zamykanie bezpańskich psów pojawiających się przy Szkole Podstawowej
Nr 3,
- dokonanie prac remontowych deptaka znajdującego się przy ulicy Kochanowskiego,
- usunięcie wraku samochodu (srebrne BMW) znajdującego się przy ulicy Wandy, przy
Szkole Podstawowej Nr 3.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o:
- rozwiązanie problemu ruchu w dniu święta zmarłych, zorganizowanie na ten czas ruchu
okrężnego,
- utwardzenie parkingu za OSiR-em, przy cmentarzu (powiększenie),
- wprowadzenie rozwiązań logistycznych umożliwiających sprawne poruszanie się po
cmentarzu komunalnym,
- rozwiązanie problemu z zaniedbanymi i opuszczonymi grobami,
- informację na jakim etapie znajdują się działania związane z budową obwodnicy wokół
Słubic,
- informacje o statusie budynku po byłym komisariacie policji.
Radny Ryszard Potorski wniósł o:
- wyjaśnienie czy podlegają ochronie dane osobowe umieszczane na stronie BIP, które
wynikają z treści uchwały stanowiącej odpowiedź na skargę.
Radny Potorski zaproponował również, by niezagospodarowane podwórka wykorzystać
udostępniając je deweloperom, którzy wybudują w tych miejscach budynki mieszkalne.
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Radna Krystyna Skubisz wniosła o:
- sprawdzenie czy wszyscy mieszkańcy przy ulicy Żeromskiego i ulicy Konopnickiej mają
podpisane umowy z PUK na wywóz śmieci.
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o:
- wpłynięcie na rozwiązania logistyczne towarzyszące aktualnie remontowanym drogom,
- zwrócenie szczególnej uwagi na parkowanie przy ulicy Paderewskiego, które utrudnia
wyjazd z ulicy Żwirki Wigury.
W tym miejscu Burmistrz Ryszard Bodziacki odniósł się do wypowiedzi radnego mówiąc,
że poruszone przez niego tematy są istotne i zostaną rozpatrzone, a odpowiedź na
poruszone kwestie zostanie przygotowana również w formie pisemnej.
Radna Krystyna Kiba zapytała co się konkretnie robi w sprawie wałów
przeciwpowodziowych.
Odpowiedzi udzielił Pan Ryszard Bodziacki, informując że został ogłoszony przetarg na
prace i w chwili obecnej jest przygotowywany projekt. Natomiast Gmina dokona ła
niezbędnych zmian w projekcie zagospodarowania oraz przeprowadzane s ą prace
bieżące mające na celu utrzymanie wałów w dobrym stanie.
Radna Krystyna Kiba wniosła o:
- udzielenie odpowiedzi na pytanie związane z pracami remontowymi dokonywanymi w
stołówce Szkoły Podstawowej nr 2. Na jakim etapie są obecnie prace?
Odpowiedzi udzieliła Pani dyrektor Jolanta Skręty, która wyjaśniła, że inwestycja obejmuje
2 etapy. Pierwszy to remont pomieszczeń w szkole - świetlica plus stołówka, drugi to
budowa przepompowni. W tej chwili jest przeprowadzany przetarg, którego rozwi ązanie
ma nastąpić w połowie października . Cała inwestycja ma zakończyć się do końca grudnia.
Sołtys Świecka Ryszard Ostrowski wniósł o:
- zlikwidowanie dzikiego wysypiska śmieci, które powstało naprzeciw posesji Pana
Krzysztofa Skowrońskiego.
Następnie głos zabrał Pan Jan Paciejewski, ale Przewodniczący Rady poinformował go,
że poruszane przez niego tematy nie dotyczą powyższego punktu obrad, a ponadto nie
został mu udzielony głos. Pan Kiedrowicz poprosił, aby Pan Paciejewski zgłosił swoje
uwagi w czasie dyżuru, któregoś z radnych.

Punkt 26. Informacje bieżące rady Miejskiej.
Zastępca Przewodniczącego Rady Juliusz Żwirek przedstawił zebranym sprawozdanie z
posiedzenia Wspólnej Komisj d/s Integracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu
n/Odrą, które odbyło się 29 września 2010 r.
(w załączeniu tematyka z posiedzenia)
Pan Żwirek poinformował również zebranych o tym, że na 18 grudnia 2010 r. jest jeszcze
zaplanowane coroczne wspólne spotkanie we Frankfurcie, na które zaproszeni s ą radni
obu miast, a jeśli chodzi o radnych Słubic zaproszenie to dotyczy radnych minionej
kadencji i już nowo wybranej.
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Pani dyrektor ZAO ponowiła również zaproszenie na uroczystość zorganizowaną w
związku z Dniem Nauczyciela, która odbędzie się 13 października 2010 r. o godzinie 15:50
w Collegium Polonicum.
Punkt 27. Zamknięcie LV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:45 zamknął obrady LV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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