Protokół nr LVI
z przebiegu LVI Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 28 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. Przedstawienie nowego Komendanta Policji w Słubicach.
3. Informacja dotycząca stanu aktualnego i wizji przyszłości Kostrzyńsko – Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach –
DRUK nr 607.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2010
– DRUK nr 608.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych – DRUK nr 609.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości – DRUK nr 610.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Stare Biskupice na lata 2010-2017 – DRUK nr 612.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy

Gminy

Słubice

z

organizacjami

pozarządowymi,

podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego – DRUK nr 613.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i
Polityki Społecznej w Słubicach na lata 2010 - 2015 – DRUK nr 614.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i leśnego –
DRUK 615.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia liczby przeznaczonych do
wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2011 –
DRUK nr 615 A.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu Gminy
Słubice do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej – DRUK 615 B.
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14. Informacja na temat wykonania budżetu Gminu za I półrocze 2010 – DRUK 616.
15. Analiza oświadczeń majątkowych – DRUK 617.
16. Informacja o podmiotach, w których wykonana będzie w 2011 r. kara ograniczenia
wolności oraz praca społecznie użyteczna wraz z opinią Prezesa Sądu Rejonowego
dotycząca potrzeb w zakresie wykonania pracy przez skazanych – DRUK 618.
17. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
18. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
19. Zamknięcie LVI sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:30 otworzył LVI sesję,
witając wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził quorum i prawomocność obrad. Na
ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu nr LV z sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
„Za” przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Miejskiej głosowało 12 radnych, 1 radny
wstrzymał się od głosu (powód – nieobecność na LV sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza wniosła o rozszerzenie porządku o
omówienie 2 projektów uchwał, które zostały przedstawione Komisji Sfery Socjalnej i
Komisji Rozwoju Gospodarczego, tj. projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie
określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport drogowy
taksówkami osobowymi na rok 2011 i projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie
wyrażenia woli o przystąpieniu Gminy Słubice do realizacji projektu systemowego
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkoły
podstawowej” oraz o zdjęcie z porządku obrad głosowania nad projektem uchwały jak w
druku 611 ponieważ nie dotarła opinia Prezesa UOKiK.
Przewodniczący rady wniósł o zdjęcie z porządku obrad proponowanego w punkcie 2
zapoznania z informacją dotyczącą działalności Hospicjum Domowego Świętego
Wincentego a Paulo w związku z nieobecnością Prezesa tego stowarzyszenia, który nie
mógł przybyć na sesję. Ponadto wprowadzonym drukom przez Skarbnika Gminy nada ł
odpowiednio numery 615A i 615 B oraz nadał nową numerację dla porządku obrad.
Za przyjęciem proponowanych, jak wyżej, zmian głosowało jednogłośnie 13 radnych.
O godzinie 13:50 przybył Ryszard Potorski.
W dalszej części Przewodniczący rady oznajmił zebranym, że w gronie 16 wyróżnionych
burmistrzów z całego kraju znalazł się Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki i otrzymał tytuł
2

Burmistrza Roku 2010. W dowód uznania Przewodniczący rady złożył zainteresowanemu
gratulacje i wręczył statuetkę.
Pan Burmistrz podziękował za gratulacje i dodał, że to duże wyróżnienie dla miasta za
udział w konkursie dotyczącym samorządu przyjaznego przedsiębiorczości który wiązał
się z przygotowaniem miast i gmin do zorganizowania odpowiedniego zaplecza dla firm,
mającego ułatwić im rozwój. Dodał, że w konsekwencji tego jest kolejna firma, która chce
zaistnieć na strefie, a to wiąże się między innymi ze zwiększeniem zatrudnienia dla
społeczności lokalnej.
O kolejnym miłym wydarzeniu poinformowała wszystkich radna Chustecka, która brała
udział w gali Sportowa Gmina w Warszawie i odebrała wyróżnienie dla miasta za nakłady
finansowe na rozpowszechnianie sportu. Dodała, że takie wyróżnienie otrzymały 44
miasta i gminy. Radna zwracając się do Burmistrza podziękowała mu za działania
pozwalające gminie otrzymać takie wyróżnienie i wraz z Zastępcą Przewodniczącego
Juliuszem Żwirkiem i Mariuszem Olejniczakiem przekazała przywiezione nagrody.
Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Mirosław Wrzesiński poinformował wszystkich,
że Klub Sportowy Polonia Słubice jest najlepszym klubem i zajął 3 miejsce w
województwie, a za tak wysokie osiągnięcia wręczył W-ce Prezesowi Klubu Panu
Grzegorzowi Kozera medal 60-lecia Piłkarstwa Lubuskiego, powiedział też o sporych
zasługach Burmistrza Słubic, dzięki któremu w Słubicach odbyły się imprezy sportowe
najważniejsze w Polsce. Chcąc podziękować za pomoc w rozwoju piłki nożnej wręczył
medal również Burmistrzowi i Radzie Miasta na ręce Przewodniczącego.
Pan Grzegorz Kozera podziękował Burmistrzowi i wszystkim, którzy pomogli dźwignąć mu
ciężar powadzenia klubu, nadmieniając, że Klub Polonia Słubice jest rozpoznawalny
wszędzie i że jest wspaniałą wizytówką naszego miasta.

Punkt 2. Przedstawienie nowego Komendanta Policji w Słubicach.
Przewodniczący przedstawił zebranym nowego Komendanta Policji w Słubicach Pana
Jerzego Głąbowskiego i poprosił go o zabranie głosu.
Komendant podziękował za zaproszenie i krótko przedstawił się zebranym oraz dodał, że
placówka Słubic jest bardzo wysoko oceniana w garnizonie lubuskim i że on zrobi
wszystko, by ta ocena została na wysokim poziomie, a nawet dołoży starań, by ocena ta
wzrosła.

Punkt 3. Informacja dotycząca stanu aktualnego i wizji przyszłości Kostrzyńsko –
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przewodniczący rady przywitał Prezesa KSSSE Romana Dziducha i poprosił go o
zabranie głosu.
Gość przywitał zebranych i podziękował radzie za dobrze układającą się 4-letnią
współpracę, która jak powiedział zasługuje na wyróżnienie. Opowiedział o mających
miejsce i planowanych przedsięwzięciach, które owocują rozbudową istniejących na strefie
firm oraz na działaniach mających na celu przyciągnięcie nowych inwestorów, które
również zapowiadają się owocnie, gdyż są już kolejne 2 firmy, które chcą wybudować
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swoje fabryki dające nowe miejsca pracy. Dodał również, że problem z hałasem
emitowanym przez jedną z firm zakończy się, gdyż ta podjęła się przebudowy urządzeń.
Przy okazji tej wypowiedzi zapytał zebranych czy mają jakieś pytania.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek zapytał co z terenem koło terminala.
Pan Dziduch odpowiedział, że firma Kronopol odstąpiła od inwestowania z przyczyn
niewiadomych, ale że bierze ona udział w poszukiwaniach nowego inwestora na ten teren.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek powiedział, że w części południowej
podstawowej strefy jest firma, która zajmuje się produkcją masy do budowy autostrad i
zapytał czy firma ta produkuje na czyimś terenie czy to jest miejsce stałe dla tej firmy i ile
jest jeszcze terenu na tej podstawowej części strefy.
Pan Dziduch odpowiedział, że w dyspozycji strefy pozostały już niewielkie fragmenty.
Natomiast budowa masy odbywa się na terenie inwestora i dostała ona na to pozwolenie
czasowe.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że należące do strefy miasta z założenia powinny
być traktowane na równi, ale mieszkańcy nie odnoszą takiego wrażenia, gdyż
zdecydowanie więcej inwestorów trafia do Kostrzyna. Zapytał też jaka jest różnica w
zatrudnianiu osób przez Słubice a Kostrzyn.
O godzinie 14:24 wyszedł radny Kubik.
Pan Dziduch potwierdził, że część Kostrzyna daje większe zatrudnienie, ale to wszystko
zależy od tego jaki przedsiębiorca podejmuje inwestycję, a ponadto decyzja o wyborze
miejsca na wybudowanie fabryki należy do inwestora. Powiedział, że Kostrzyn od lat
kojarzony jest z papierem i dlatego przedsi ębiorcy produkujący ten produkt wybierają na
miejsce inwestycji właśnie Kostrzyn.
O godzinie 14:30 przyszedł radny Kubik.
Pan Dziduch powiedział, że ma nadzieję, że w tym temacie niebawem zapanuje
równowaga i żeby tylko znaleźli się ludzie do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. W
wyniku braku pytań zakończył wypowiedź dziękując ponownie radnym i Burmistrzowi za
współpracę.

Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy dla ronda w Słubicach
– DRUK nr 607.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 607 omówił naczelnik WGP Tomasz
Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 607.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 607.
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Dyskusja.
O głos poprosił radca prawny Wiesław Pniewski proponując wniesienie poprawki w
paragrafie 1 projektu uchwały zastępując słowa „wyraża zgodę na nadanie nazwy” na
„nadaje nazwę”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 607 z uwzględnieniem poprawek naniesionych
przez radcę głosowało jednogłośnie 14 radnych.

Uchwała nr LV/525/10 RM
w Słubicach w sprawie nadania
nazwy dla ronda w Słubicach.

Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok
2010 – DRUK nr 608.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 608 omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Członkom Komisji Sfery Socjalnej i Komisji Rewizyjnej przekazano informację dotyczącą
prognozy długu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 608.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 608, 2
radnych wstrzymało się od głosu.
Dyskusja.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że to ona wstrzymała się od głosu, bo urealniając
budżet kolejny raz są obniżane dochody, co przyczynia się do niepodejmowania
planowanych inwestycji. Dodała, że wnosiła o dokonanie przebudowy kanalizacji, a nadal
się tego nie robi. Zapytała o dotację celową na usuwanie skutków powodzi i co w związku
z tym zrobiono w Szkole Podstawowej nr 2. W związku z planowanymi opłatami za
miejsca na cmentarzu zapytała jakie jest zainteresowanie grobami głębinowymi, bo jak
twierdzi mieszkańcy Słubic nie wiedzą o takiej możliwości.
Skarbnik Gminy Pani Michalska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o usuwanie skutków
powodzi, to obecnie w SP nr 2 realizuje się już 2 część zadania
Naczelnik WGI Bartosz Sianożęci odpowiedział, że jeżeli chodzi o informację dotyczącą
grobów głębinowych, to taka jest zamieszczona na stronie BIP, jest dostępna w urzędzie
w wydziale WGI oraz została przekazana Panu Orłowskiemu i ze w związku z tym
zainteresowani mają do niej dostęp.
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Radny Konopacki dodał, że planując kolejny budżet należy się mocno zastanowić nad
nim, by nie doprowadzać do sytuacji, które mają obecnie miejsce, tj. do tego, by z
realizacji nie odpadały planowane inwestycje.
Zastępca Przewodniczącego Pan Żwirek zapytał o przedstawioną prognozę długu i
deficyt, który przekracza planowaną kwotę, i o to jak sytuacja będzie wyglądała na koniec
roku oraz na jakiej wysokości jest planowany budżet po stronie dochodów i wydatków.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska odpowiedziała, że deficyt wynikający z uchwał
zmieniających budżet Gminy - aktualna wysokość to 3 mln 746 tys. zł oraz że budżet na
rok 2011 jest przygotowywany na poziomie br. roku.
Radny Konopacki powiedział, że planowane dochody są na poziomie 56 mln, a wydatki to
61,5 mln, że to duża różnica. A z tego wynika, że to 5 mln. Na odpowiedź Pani Skarbnik,
że planowany deficyt na koniec września to 3 mln 756 tys. zł, radny zapytał czy do końca
roku ta różnica zostanie zmniejszona.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak, bo zostaną skorygowane zadania np. „Nasza Pro
vincia”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 608 głosowało 12 radnych 2 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr LV/526/10 RM
w Słubicach w sprawie uchwały
budżetowej Gminy na rok 2010.

O godzinie 14:50 obrady opuściła radna Krystyna Kiba.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych – DRUK nr 609.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 609 omówiła skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 609 głosowali 4
głosami, 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 609.
Dyskusja.
Zastępca przewodniczącego rady Juliusz Żwirek apelował, by nie wracać do dokumentów
już wykonanych i przyjąć na etapie planowania rozwiązania, które będą dobre. Powiedział,
że są rzeczy, którymi rada nie musi się zajmować. Wyszedł z wnioskiem, by przyjmować w
przyszłości rozwiązania proponowane przez ludzi kompetentnych.
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Pani Skarbnik Hanna Michalska powiedziała, że to jest kompetencja RM i bez tego nie
można podjąć uchwały.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 609 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr LV/527/10 RM
w Słubicach w sprawie określenia
stawek podatku od środków
transportowych.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości – DRUK nr 610.
Projekty uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 610 omówił Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 610 głosowali 4
głosami, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 610głosowali 2 głosami, 1 radny
głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
O godzinie 14:57 wyszła radna Ewa Chustecka.
O godzinie 15:00 przyszła radna Ewa Chustecka.
Dyskusja.
Radny Ryszard Potorski zapytała czy stawka obniżona dla odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, czy chodziło
faktycznie tylko o te organizacje posiadające status OPP, czy o wszystkie organizacje
pozarządowe.
Skarbnik Pani Michalska odpowiedziała, że taki zakres ustaliło ministerstwo finansów i
rzeczywiście dotyczy to organizacji pożytku publicznego.
Radny Konopacki powiedział, że będzie głosował za, ale ma spore wątpliwości.
Powiedział, że według niego podmioty gospodarcze nie są jednakowo traktowane i może
się to przyczynić do tego, że prowadzący usługi transportowe mogą tego nie wytrzymać,
co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju szarej strefy. Prosił, by w przyszłości
wszystkich traktować na równi i dodał, że jeśli ktoś decyduje się na prowadzenie
działalności, to musi się liczyć z koniecznością płacenia podatków.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 610 głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr LV/528/10 RM w
Słubicach w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od
nieruchomości.

Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Stare Biskupice na lata 2010-2017 – DRUK nr 612.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 612 omówił Naczelnik WGI Bartosz
Sianożęci.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 612.
Dyskusja.
Radna Baczyńska powiedziała, że przeczyta w kontekście wcześniej omawianego projektu
uchwały fragment właśnie omawianej uchwały: „… jako walory miejscowości
ankietowani… uznali bezpieczeństwo 73%, atrakcje turystyczne 60%, czyste, zdrowe
środowisko naturalne oraz wygodne życie…”
Radny Konopacki zwrócił uwagę na ilość bezrobotnych oraz na to, że w tabeli 4 na str. 12
jest błąd, który polega na tym, że opis tabeli nie pokrywa się z tym, co w niej jest podane.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że obliczenia nie dotyczą bezrobotnych na
wsi tylko objętych pomocą.
Zastępca Przewodniczącego rady potwierdził uwagę radnego Konopackiego twierdząc
również, że jest błąd w obliczeniach.
Przewodniczący rady Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:10 ogłosił przerwę w celu ustalenia
czy w omawianym miejscu faktycznie wkradł się błąd.
Obrady opuścił Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek składając 3 pisemne
interpelacje.
O godzinie 15:30 Przewodniczący rady wznowił obrady.
Naczelnik Bartosz Sianożęci potwierdził, że faktycznie jest błąd w obliczeniach i że w
uchwale zostaną podane właściwe liczby.
O godzinie 15:31 wrócili radny Dzierniejko i radny Kubik.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 612 jednogłośnie głosowało 12 radnych.
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Uchwała nr LV/529/10 RM w
Słubicach
w
sprawie
zatwierdzenia
Planu
Odnowy
Miejscowości Stare Biskupice na
lata 2010-2017.

Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
– DRUK nr 613.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 613 omówiła Kierownik BPM Irmina
Balcerek.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 613.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 613 jednogłośnie głosowało 12 radnych.
Uchwała nr LV/530/10 RM w
Słubicach w sprawie podjęcia
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi .

Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Integracji i Polityki Społecznej w Słubicach na lata 2010 - 2015 – DRUK nr 614.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 614 omówiła kierownik OPS Alina
Baldys.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 614.
Dyskusja.
Radny Potorski zapytał o poprzedni okres i o to w jakim zakresie została wykonana
strategia integracji polityki społecznej i o Centrum Rozwiązywania Problemów
Społecznych wspominając, że chciałaby poznać jego strukturę.
Radna Baczyńska zapytała ile jest osób bezdomnych na terenie gminy i o to jak wygl ąda
praca przy realizacji programów w tym temacie.
Kierownik OPS Pani Baldys powiedziała, że efekty nie są współmierne, dodała, że każdy
przypadek jest inny i bardzo indywidualny dlatego trudnym do określenia liczbowo.
Powiedziała o podjętych leczeniach, współpracy z rodzinami, o tym, że objęto osoby
pomocą wychodzenia z bezdomności. Jeżeli natomiast chodzi o centrum powiedziała, że
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jego powołanie leży w gestii samorządu, a jego struktura jest taka, jak we wszystkich
jednostkach zajmujących się pomocą społeczną (zlepek wszystkich organizacji
zajmujących się pomocą społeczną)
Przewodniczący rady Pan Kiedrowicz zapytał czy istnieje potrzeba powoływania takiego
centrum.
Pani Baldys powiedziała, że potrzeba jest zawsze, ale jeśli osobne jednostki sobie dają
radę, to nie jest to podejmowane.
Radny Potorski zapytał po co w takim razie centrum w programie jeśli jego powołanie
miałoby przeszkadzać.
Na pytanie Pana Kiedrowicza po co to w strategii skoro przeszkadza, Pani Baldys
odpowiedziała, że w chwili obecnej to nie jest potrzebne, ale za pół roku może się okazać,
że jednak taka potrzeba istnieje. W tym miejscu Pan Kiedrowicz wyjaśnił wątpliwości
stwierdzając, że jest to alternatywa na ewentualne potrzeby w przysz łości.
Radna Baczyńska zapytała czy w liczbie 28 bezdomnych są ujęte dzieci na co Pani Baldys
odpowiedziała twierdząco.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 614 jednogłośnie głosowało 12 radnych.
Uchwała nr LV/531/10 RM w
Słubicach w sprawie przyjęcia
Gminnej Strategii Integracji i
Polityki Społecznej w Słubicach
na lata 2010 - 2015.

Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i leśnego – DRUK
615.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 615 omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 615.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 615.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 615 jednogłośnie głosowało 12 radnych.
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Uchwała nr LV/532/10 RM w
Słubicach w sprawie określenia
wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia liczby przeznaczonych
do wydania nowych licencji na transport drogowy taksówkami osobowymi na rok 2011 –
DRUK nr 615 A.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 615A omówiła Naczelnik WSO
Barbara Banaśkiewicz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 615A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 615A.
Dyskusja.
Radny Potrorski powiedział, że będzie głosował przeciw, gdyż według niego najlepsze są
prawa wolnego rynku.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 615A głosowało 11 radnych, 1 radny był przeciw.
Uchwała nr LV/533/10 RM
w Słubicach w sprawie określenia
liczby przeznaczonych do wydania
nowych licencji na transport
drogowy taksówkami osobowymi
na rok 2011.

Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu
Gminy Słubice do realizacji projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej – DRUK 615 B.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 615 B omówił dyrektor ZAO Jolanta
Skręty.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 615 B.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 615 B jednogłośnie głosowało 12 radnych.

Uchwała nr LV/534/10 RM
w Słubicach w sprawie wyrażenia
woli o przystąpieniu Gminy
Słubice do realizacji projektu
systemowego
„Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania
uczniów w klasach I-III szkoły
podstawowej.
Punkt 14. Informacja na temat wykonania budżetu Gminu za I półrocze 2010 – DRUK 616.

Brak pytań do informacji.
Punkt 15. Analiza oświadczeń majątkowych – DRUK 617.
Przewodniczący omówił analizę oświadczeń majątkowych informując, że 14 radnych
złożyło informacje w terminie. Dodał, że istotnych błędów nie stwierdził i poprosił, by każdy
z radnych indywidualnie się zapoznał z przygotowana przez niego analizą, którą zostawi
do wglądu w biurze rady.
Punkt 16. Informacja o podmiotach, w których wykonana będzie w 2011 r. kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna wraz z opinią Prezesa Sądu
Rejonowego dotycząca potrzeb w zakresie wykonania pracy przez skazanych – DRUK
618.

Brak pytań do informacji.

Punkt 17. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
Radna Baczyńska powiedziała, że zapoznała się z wyrokiem sądu, który zasądził gminie
do wypłacenia odszkodowania wraz z kosztami sądowymi na dobro Pani Hołówko.
Powiedziała, że takie działania działają na szkodę Gminy. Wyjaśniła, że 3 lata temu ZAMK
miał wykonać remont mieszkania, w którym był pożar. Zainteresowana wykonała remont
na własny koszt i otrzymała tylko częściowo zwrot kosztów.
Powiedziała też, że w chwili obecnej prowadzona jest kolejna, podobna sprawa Pani
Benisz, która mieszka przy ulicy Chrobrego 13, gdzie znowu brak reakcji ZAMK dlatego
radna ma obawy, że sprawa może się zakończyć kolejnym obciążeniem Gminy. Chodzi
mianowicie o to, że jest decyzja zakładu kominiarskiego i sanepidu o wydobywającym się
fetorze z rur kanalizacyjnych i chciałaby się dowiedzieć co na to ZAMK. Ponadto budynek
policji został przejęty przez miasto i chciałaby się dowiedzieć co z monitoringiem, kto go
przejął i kiedy będzie on uruchomiony.
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Zastępca dyrektora ZAMK Tomasz Stupienko odpowiedział, że co do wypłaty należności
dla Pani Hołówko były podjęte ustalenia, ale temat ten jest mu znany tylko ogólnie wiec
trudno mu się tu wypowiadać na ten temat. A jeżeli chodzi o drugi temat, to sprawa toczy
się długo, ale kontrola dokonana przez pracowników ZAMK tego nie dowiodła. Natomiast
decyzja sanepidu i innych instytucji dokonujących kontrole nie jest wydana na podstawie
urządzeń stwierdzających wyżej wymieniony fakt tylko na podstawie badania
organoleptycznego.
Przewodniczący Pan Kiedrowicz poprosił o zachowanie czujności i dopilnowanie, by
prowadzona sprawa nie zakończyła się ponownie w sądzie.
Radna Baczyńska zapytała skąd gmina ma pieniądze na płacenie takich kar i też uczuliła,
by nie dopuścić do powtórzenia się podobnej sytuacji, w której gmina będzie musiała
płacić.
Pan Stupienko poprosił Panią radną o to, by zapoznała się też z dokumentami, w których
posiadaniu jest ZAMK.
Naczelnik Tomasz Horbacz powiedział, że formalne wejście do budynku nastąpi po
uzupełnieniu do 3 listopada 2010 r. brakującej dokumentacji przez Wojewódzką Komendę
Policji oraz dodał, że protokoły zdawczo odbiorcze zostały już podpisane.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz powiedział, że wszyscy doskonale
wiedzą, że monitoring jest zdemontowany. Dodał, że policja nie chce tego nadzorować i że
zostaną podjęte kolejne rozmowy z nowym komendantem i jeśli nadal nie będzie woli
przejęcia monitoringu powstanie konieczność zastanowienia się co dalej w tym temacie
należy robić.
Radna Krystyna Skubisz poprosiła, by zwrócić też uwagę na sprawę Pana Zaranka z ulicy
Krótkiej, bo w jego mieszkaniu ulatnia się tlenek węgla, a na jego zgłoszenia w ZAMK-u
nikt nie reaguje. Prawdopodobnie przyczyną ulatniania tlenku węgla jest wybudowanie,
przez sąsiada mieszkającego niżej kominka bez zezwolenia i brak uszczelnienia komina.
Radny Potorski powiedział, że składa oficjalny wniosek o zwiększenie dotacji dla ZAMK,
który może zrobić tylko tyle na ile ma pieniędzy. Dodał, że gdyby były pieniądze to prace,
by zostały wykonane i nie byłoby tego tematu. Dodał, że już nie pierwszy raz o to wnosi.
Radny Konopacki powiedział, że skoro jest decyzja wydana przez sanepid i straż pożarną,
a to oni są najważniejsi, to nie rozumie nad czym 2 lata zastanawiają się pracownicy
ZAMK-u. Jest to dla niego o tyle dziwne, że występuje zagrożenie dla życia. Dodał, że
wypowiedź kolegi Potorskiego jest słuszną uwagą, ale po wypowiedzi koleżanki
Baczyńskiej zastanawia się czy te pieniądze nie poszłyby na pokrycie przegranych spraw
sądowych.
Radny Czesław Dzierniejko zapytał w jakim celu udzielać dotacji dla ZAMK skoro jest plan
przekształcenia go w spółkę i w związku z tym poprosił o wyjaśnienie jak daleko jest
posunięta prywatyzacja, przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę i innych
jednostek o które walczono, by zostały przekształcone.
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Punkt 18. Informacje bieżące rady Miejskiej.
Przewodniczący rady Piotr Kiedrowicz poinformował, że 9 listopada odbędzie się ostatnie
posiedzenie rady i poprosił, by radni wyrazili zgodę na krótszy termin dostarczenia
materiałów, tj. do dnia 5 listopada i zaproponował, by zorganizować wspólne posiedzenie
obu komisji w poniedziałek przed sesją.
Radni propozycję zaakceptowali.
Punkt 19. Zamknięcie LV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 16:15 zamknął obrady LVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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