Protokół nr III
z przebiegu III Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 13:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza

1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2010 – DRUK 8.
2a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową – DRUK nr 21.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice – DRUK nr 9.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w
żłobko – przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słubice – DRUK nr 10.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały Nr XLII/417/09 z dnia 17 grudnia
2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza
komunalnego w Słubicach – DRUK nr 11.
6. Informacja w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – DRUK nr 12.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania członków
Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – DRUK nr 13.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Słubice na 2011 rok – DRUK nr 14.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie konsultowania z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji –
DRUK 15.
10. 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 16.
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11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia pełnomocnictwa – DRUK nr
17.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słubicach – DRUK nr 18.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK nr 19 i 19A.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie na działanie Dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK nr 20 i 20A.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski radnych.
17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
18. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 otworzył III sesję,
witając wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził quorum i prawomocność obrad. Na
ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu nr II z sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Uwag nie wniesiono.
„Za” przyjęciem protokołu z II sesji Rady Miejskiej głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza wniosła o rozszerzenie porządku
obrad o omówienie projektu uchwały dotyczącego upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
Za przyjęciem proponowanych, jak wyżej, zmian głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący dla przyjętego do porządku obrad projektu uchwały nadał numer 21.

Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010 – DRUK 8.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 8 omówiła Skarbnik Gminy Hanna
Michalska przedstawiając radnym propozycje rozwiązania problemu związanego z
zamknięciem budżetu na koniec roku.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 8,
5 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 8.
Dyskusja.
Głos zabrał Burmistrz Tomasz Ciszewicz oznajmiając zebranym, że sytuacja finansowa
gminy jest bardzo zła. Poinformował, że do zamknięcia budżetu brakuje kwoty około
dwóch i pół miliona, a kwota zadłużenia wzrasta, gdyż stale spływają faktury i mamy do
czynienia z zimą, która pociąga za sobą wysokie koszty. Dodał że on informuje
mieszkańców o bieżącej sytuacji, gdyż taka jest przyjęta przez niego polityka działania.
Nadmienił, iż w obecnej sytuacji liczy na wsparcie finansowe ze strony Zakładu Energetyki
Cieplnej w Słubicach i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ale jeśli nawet ta pomoc
okaże się niewystarczająca, to będzie zmuszony podjąć decyzję o cięciu wypłat. Burmistrz
powiedział, że nie może w obecnej sytuacji wziąć pożyczki, gdyż nie będzie jej z czego
zapłacić. Wyraził nadzieję, że uda się zamknąć budżet 2010 roku, ale nie wiadomo czy i
tak nie zostanie przekroczony dopuszczalny wskaźnik zadłużenia. Burmistrz powiedział,
że martwi go zastana sytuacja, gdyż ogranicza ona wszelkie możliwości na rok 2011.
Dodał również, że obecnie sprawy budżetu są sprawą priorytetową i że zależy mu na
opracowaniu programu naprawczego dla gminy na kolejny rok. Burmistrz zwrócił się
również do radnych oceniając pozytywnie współpracą z nimi i podkreślając, że kampania
wyborcza się skończyła i przyszedł czas na działanie. Dodał, że przedstawił pierwszą,
przybliżoną wersję budżetu i że o kolejnych informacjach oraz ustaleniach będzie na
bieżąco informował radnych i mieszkańców miasta. Burmistrz skierował również słowa do
mieszkańców, którzy zwrócili się do niego z roszczeniami wynikającymi z różnych spraw,
by dali mu trochę czasu i uzbroili się w cierpliwość. Obiecał, że działania będą
podejmowane w sposób planowy, gdy tylko zostanie opanowana bieżąca sytuacja. Na
koniec wypowiedzi zaznaczył również, że był na spotkaniu z dyrektorem RIO i mimo
wszystko liczy na pozytywne zakończenie prac nad budżetem, by móc zrealizować w
przyszłości swoje zamierzenia. Powiedział, że w styczniu planuje przyjąć budżet na 2011
rok.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że po wyborach trzeci raz słyszy, że sytuacja finansowa
gminy jest zła i że ta informacja jest inna od tej, którą radnym przedstawiano do tej pory.
Odniósł się do wypowiedzi byłego burmistrza z poprzedniej sesji. Zapytał kto w takim razie
kłamie. Zaznaczył, że choć Burmistrz dostrzega optymizm w radnych, to prawda jest taka,
że oni nie mają wyjścia, bo budżet należy zamknąć i dlatego on ma zamiar popierać
decyzje nowego burmistrza.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że cieszy się, iż Burmistrz i Skarbnik znaleźli
rozwiązanie zezwalające na zamknięcie budżetu. Powiedział również, że gmina wzięła na
siebie za dużo inwestycji. Powiedział też, że nie jesteśmy jedyną gminą, która ma trudną
sytuację finansową. Inne miasta czy gminy są formalnie swobodniejsze, gdyż nie brały
inwestycji na swoje barki, a robiły to poprzez swoje spółki.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz zabierając ponownie głos podziękował Przewodniczącemu
za chęć przybliżenia zebranym sytuacji, ale fakt jest faktem, iż są sygnały informujące, że
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gminie jest potrzebny program naprawczy. Podziękował również radnemu Juliuszowi
Żwirkowi za kredyt zaufania jakim go obdarza. Korzystając z udzielonego głosu
podziękował również Pani Prezes Banku GS w Ośnie, za chęć udzielenia pomocy pomimo
posiadanej wiedzy na temat stanu finansowego gminy i dodał, że decyzja o zaciągnięcia
kredytu będzie ostatecznością.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 8 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała nr III/8/10 RM
w Słubicach w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy na rok
2010.

Punkt 2a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową – DRUK nr 21.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 21 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 21.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 21.

Dyskusji brak.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 21 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała
nr
III/9/10
RM w
Słubicach
w
sprawie
upoważnienia Burmistrza Słubic
do wystawienia i podpisania
weksla In
blanco wraz z
deklaracją wekslową.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słubice – DRUK nr 9 oraz projekt
uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobko –
przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słubice – DRUK nr 10.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 9 i 10 omówiła Pani Dyrektor Zespołu
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Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 9 i 10.
Dyskusja.
Radna Krystyna Kiba zauważyła, że koszty rosną i pieniądze się przydadzą, ale wyraziła
obawy, iż podjęcie takich uchwał może się wiązać z wnoszeniem skarg przez
mieszkańców, które mogą zostać wysłane do sądu. Dodała, że w miastach ościennych też
zostały podniesione opłaty w przedszkolach. Powiedziała, że opłaty będą się wiązały z
wprowadzeniem zajęć dodatkowych lecz trudno jej stwierdzić, czy te wymienione nie są
przypadkiem ujęte w zakresie zajęć obowiązkowych.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała czy w kosztach utrzymania dziecka są ujęte koszty
utrzymania budynku.
Pani Dyrektor Jolanta Skręty wyjaśniła, że zajęcia wskazane w projekcie uchwały na
pewno wychodzą poza podstawę programową. Potwierdziła, że w Gorzowie również
dokonano podwyżki opłat, dodała, że każda gmina prowadzi własna politykę dodała
również, że od wielu lat opłaty były utrzymywane na niskim poziomie, a jest potrzeba, by
rodzice brali udział w ponoszeniu kosztów. Pani Dyrektor odpowiadając na pytanie radnej
Baczyńskiej powiedziała, że w opłatę wchodzi wszystko poza opłatami inwestycyjnymi.
Radna Krystyna Skubisz zapytała czego mają dotyczyć wprowadzane omawianym
projektem zmiany.
Pani Dyrektor ZAO wyjaśniła, że rodzice będą płacić za to, co dzieci będą miały poza 5
godzinami pobytu w przedszkolu dodając, że w innych przedszkolach pobiera się opłatę
stałą, co u nas nie ma miejsca.
Radna Skubisz upewniła się czy opłata będzie zależała od tego, czy dziecko przebywa w
przedszkolu powyżej 5 godzin, na co Pani Dyrektor odpowiedziała twierdząco.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 9 głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
Uchwała nr III/10/10 RM w
Słubicach w sprawie ustalenia
opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Słubice.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 10 głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr III/11/10 RM w
Słubicach w sprawie ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w żłobko –
przedszkolu prowadzonym przez
Gminę Słubice.
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Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały Nr XLII/417/09 z dnia 17
grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza
komunalnego w Słubicach – DRUK nr 11.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 11 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus - Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 11.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 11.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 11 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr III/12/10 RM w
Słubicach o zmianie uchwały Nr
XLII/417/09 z dnia 17 grudnia 2009
r. w sprawie ustalenia wysokości
opłat za korzystanie z cmentarza
komunalnego w Słubicach.

Punkt 5. Informacja w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków – DRUK nr 12.

Informację na wyżej wymieniony temat przedstawił Prezes Zakładu Usług Wodno
Ściekowych Kazimierz Góra wyjaśniając, że wprowadzane zmiany spowodowane są
zapisem ustawy.

Dyskusja.
Radna Maria Skalniak zapytała, co oznacza przejęcie kosztów badań laboratoryjnych.
Prezes Góra wyjaśnił, że nastąpił wzrost konieczności poboru próbek wody spożywanej
przez mieszkańców. Konieczność wykonania na dzień dzisiejszy około 30 tysięcy próbek
w ciągu roku przyczynia się do wzrostu kosztów ponoszonych przez ZUWŚ.
Radny Mariusz Olejniczak zapytał czy poprawił się stan ujęcia wody w Starych
Biskupicach oraz czy połączone będą ze sobą Stare i Nowe Biskupice wraz z Drzecinem
pętlą ze Słubicami, czy też może będzie modernizowane ujęcie w Starych Biskupicach.
Prezes Kazimierz Góra powiedział, że stan wody w ujęciach wiejskich jest niestety gorszy,
gdyż były one przejmowane od różnych agencji, dlatego są niedoinwestowanie, co spadło
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na gminę, a w konsekwencji na spółkę. Jeśli chodzi natomiast o połączenie wymienionych
miejscowości z ujęciem w Słubicach okazało się za drogim rozwiązaniem. W chwili
obecnej jest tworzony projekt budowy stacji uzdatniania wody w Starych Biskupicach skąd
obsługiwane będą również Nowe Biskupice i Drzecin.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania
członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – DRUK nr 13.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 13 omówił pełnomocnik Burmistrza
Sabina Matkowska.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowani jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 13.
Dyskusja.
Radny Jakub Piosik zapytał czy w zespole znajdzie się miejsce dla pracowników opieki
społecznej szczebla powiatowego.
Pani Sabina Matkowska odpowiedziała, że taka możliwość istnieje i że wszystko zależy od
Pana Burmistrza.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 13 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr III/13/10 RM w
Słubicach
w
sprawie
trybu
powołania
i
odwoływania
członków
Interdyscyplinarnego
Zespołu do
Spraw
Przeciwdziałania
Przemocy
w
Rodzinie oraz
szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Słubice na 2011 rok – DRUK nr 14.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 14 omówił pełnomocnik Burmistrza
Sabina Matkowska.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 14.
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Dyskusja.
Radna Krystyna Kiba wyraziła swoje spostrzeżenie, co do zamieszczonych liczb w
projekcie uchwały. Stwierdziła ponadto, że mało jest dokonywanych kontroli w rodzinach z
problemami i że niepokojący jest fakt, że młodzi ludzie tak łatwo mogą ominąć zakaz
sprzedaży alkoholu nieletnim i skierowała pytanie do Straży Miejskiej czy choć w jednym
przypadku udało się zatrzymać osobę odpowiedzialną za łamanie przepisów, bo jeśli
młodzież przedstawia takie informacje, to należałoby dotrzeć do tych, którzy się nie
stosują do przepisów. Zapytała również z jakimi stowarzyszeniami podjęto realizację
zadań.
Pani Sabina Matkowska odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zamieszczone dane liczbowe w
przedstawionym dokumencie, to jest ona zobligowana do podania danych szacunkowych
podawanych przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dotacje otrzymały organizacje, które złożyły wniosek do budżetu (między innymi Paulo,
Caritas, ZHP). Jeśli natomiast chodzi o zlokalizowanie sprzedawców alkoholu łamiących
prawo, to nie jest to takie proste, gdyż ankiety wskazujące na istnienie tego faktu są
anonimowe i trudno na ich podstawie ustalić niektóre kwestie.
Ale stwierdzono, że jest to z całą pewnością sygnał dla służb o konieczności reagowania
w powyższej sprawie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 14 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr III/14/10 RM w
Słubicach w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Słubice na 2011 rok.

Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie konsultowania z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

uprawnionymi

podmiotami

projektów

aktów

prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – DRUK
15.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 15 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie głosowali „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 15.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 15.
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Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 15 jednogłośnie głosowało15 radnych.
Uchwała nr III/15/10 RM w
Słubicach
w
sprawie
konsultowania z organizacjami
pozarządowymi
oraz
innymi
uprawnionymi
podmiotami
projektów
aktów
prawa
miejscowego
w
dziedzinach
dotyczących
działalności
statutowej tych organizacji.

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 16 oraz projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia pełnomocnictwa –
DRUK nr 17.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 16 i 17 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 16.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 16.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 17.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 17.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 16 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr III/16/10 RM w
Słubicach w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy
Gminy Słubice z organizacjami
pozarządowymi,
podmiotami
prowadzącymi
działalność
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pożytku
publicznego
i
stowarzyszeniami
jednostek
samorządu terytorialnego.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 17 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr III/17/10 RM w
Słubicach w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa.

Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na działanie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach – DRUK 18.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 18 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus - Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 18.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 18.
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek wyraził swoje oburzenie w stosunku do przedstawionej sprawy
zwracając szczególną uwagę na fakt, iż dana sprawa była skierowana do burmistrza, a nie
do radnych, poza tym jego zdaniem sprawy nie można uznać za skargę, gdyż jest ona
ewidentną drwiną z rady. Ponadto dodał, że radni nie są od tego, by zajmować się
rozpatrywaniem indywidualnych spraw, zwłaszcza, że skarżący ewidentnie w swoim
piśmie drwi z radnych wnosząc skargę do opieki słubickiej mieszkając we Frankfurcie.
Wspomniał, że skarga przed wpłynięciem na obrady
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że proponuje, by przed przystąpieniem do
rozpatrywania sprawy radni w pierwszej kolejności podejmowali uchwałę o tym, czy są w
ogóle kompetentni do jej rozpatrzenia, co w konsekwencji przyczyni się do przyśpieszenia
rozpatrywania spraw i pozwoli na to, by radni nie poświęcali czasu na sprawy, które nie
leżą w jej gestii.
Swoją opinię w tej sprawie wyraził radca Wiesław Pniewski, który zgodził się z radnym
Juliuszem Żwirkiem, że nie ma podstaw do tego, by przedstawioną sprawę uznać za
skargę oraz zgodził się z tym, że nie każdą sprawą powinna zajmować się rada.
Zaproponował, by wprowadzić zmiany do statutu dając uprawnienia przewodniczącemu
rady do tego, by decydował o tym, czy pismo uznać za skargę. Dodał również, że obecny
dokument zawiera informację sposobu postępowania ze skargami i że według niego
skarga powinna w pierwszej kolejności trafić do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i
zbadania, a następnie powinna zostać przedstawiona radnym wraz z wnioskami
przyjętymi przez członków komisji.
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Przewodniczący wyraził nadzieję, że od nowego roku dopracowany zostanie tryb
rozpatrywania skarg i że w ramach wprowadzonych zmian prace będą wykonywane
sprawni, skutecznie i że nie będzie sytuacji, w których radni sporą część swojego czasu
przeznaczają na sprawy, które ich nie dotyczą.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 18 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr III/18/10 RM w
Słubicach w sprawie skargi na
działanie
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słubicach.

Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na działanie Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK 19 i 19A.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 19 i 19A omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus - Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 19.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 19A.
Dyskusja.
Radna Krystyna Kiba wyjaśniła, że według członków Komisji Rozwoju Gospodarczego
radni nie są właściwi do rozpatrzenia skargi, gdyż w przedmiotowej sprawie toczy się
postępowanie i że jej zdaniem nie ujęto tego w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Sekretarz Gminy Pani Katarzyna Mintus – Trojan powiedziała, że radni mają zająć
stanowisko czy są właściwi do rozpatrzenia skargi, a nie można było poruszonych spraw
na posiedzeniu komisji ująć w uzasadnieniu, gdyż wynikły one dopiero na posiedzeniu, na
którym Dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym udzielił odpowiedzi na
pytania radnych, a w chwili obecnej radni mają zdecydować czy pismo posiada znamiona
skargi. Na etapie otrzymania pisma nie ma możliwości opracowania stosownego
uzasadnienia, gdyż projekt uchwały jest przygotowywany przed dyskusją radnych.
Zaznaczyła, że do tej pory Komisja Rewizyjna badała sprawę i przedstawiała wnioski.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że komisje omówiły, co jest przedmiotem
sprawy i uznały, że sprawa leży w gestii Burmistrza Słubic i postanowiono jemu przekazać
sprawę w celu podjęcia działań mających usunąć przyczyn przedstawionych w sprawie.
Radca prawny Wiesław Pniewski powiedział, że dopiero dziś dowiedział się, iż w
przedmiotowej sprawie prowadzone jest postępowanie przez Powiatowy Nadzór
Budowlany w Słubicach i zaproponował wprowadzenie pod głosowanie nowego projektu
uchwały, w którym rada postanowi przekazać sprawę właśnie do nadzoru budowlanego.
Zaznaczył również, że przekazanie skargi Burmistrzowi jest niewłaściwe.
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Przewodniczący Rady powiedział, że zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie projektu
uchwały powinno się odbywać według określonego trybu, ale jeśli proponowane
rozwiązanie ma się przyczynić do załatwienia sprawy to on jest za jego wprowadzeniem
pod obrady.
Radny Ryszard Potorski wniósł formalny wniosek o sporządzenie autopoprawki do
projektu uchwały zgodnie z propozycją radcy prawnego.
Radna Skubisz wniosła, że skarżący pisze o tym, iż nie otrzymał odpowiedzi na swoje
pismo, co w konsekwencji stanowi o tym, że rada jest właściwa do rozpatrzenia skargi.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że dyskusja idzie w złym kierunku i że skarga
jest zasadna, gdyż z załączonego pisma wynika, iż chodzi o brak odpowiedzi na wniesione
pismo, a reszta poruszonych spraw jest przy okazji.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że są 2 projekty uchwał i że radny Potorski
zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie autopoprawki zgodnie z sugestią radcy
prawnego.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz, że można pod głosowanie poddać proponowany projekt,
który nie będzie autopoprawką tylko kolejnym projektem, jako wniosek najdalej idący.
„Za” przyjęciem takiego wniosku głosowało 11 radnych więc większością głosów wniosek
został przyjęty.
Przewodniczący rady o godzinie 15:10 ogłosił przerwę na przygotowanie przez radcę
prawnego projektu uchwały zgodnego z wnioskiem radnego Potorskiego.
Po przerwie o godzinie 15:15 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, któremu
nadano numer 19B stanowiącym załącznik do protokołu i zapytał czy jeszcze ktoś chce
zabrać głos, gdyż dyskusja plenarna nie została zamknięta.
Radna Baczyńska powiedziała, że skarga jest na nieterminowość i brak odpowiedzi ze
strony ZAMK-u.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że ten głos został przyjęty jako głos na nie.
Poinformował radnych, że mają oddać głos na jeden z projektów.
Radca prawny wprowadził sprostowanie i wyjaśnił jak powinno wyglądać głosowanie i że
należy głosowaniu poddać wszystkie 3 projekty, a o kolejności głosowania decyduje
przewodniczący.
Radny Czesław Dzierniejko skierował pytanie do, obecnego na sali skarżącego, czy wnosi
skargę na ZAMK, na co przewodniczący powiedział, że to nic nie zmieni, bo dyskusja
została zamknięta, pismo jest wielowątkowe i że posiedzenie rady nie może przerodzić się
w posiedzenie komisji.
W związku z trudnościami wynikłymi w policzeniu głosów Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie imienne.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 19 głosował 1 radny, 11 radnych głosowało
„przeciw”, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 19 A głosowało 7 radnych, 4 radnych głosowało
„przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Kiedy Przewodniczący przeszedł do omawiania kolejnego punktu obrad Sekretarz Gminy
Pani Mintus – Trojan powiedziała, że radni nie poddali pod głosowanie projektu uchwały
jak w druku 19 B.
Przewodniczący zauważył, że prosił o czuwanie nad przebiegiem głosowania i że na
swoje pytanie uzyskał, odpowiedź, że wszystko przebiega właściwie i zapytał czy należy
powtórzyć głosowanie.
Radca prawny przeprosił i wyjaśnił, że myślał, iż odbywa się głosowanie nad 3 projektem
uchwały.
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały, jak w druku 19
B.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 19 B głosowało 6 radnych, 5 radnych głosowało
„przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
W toku zaistniałych wątpliwości radca prawny Wiesław Pniewski, wyjaśnił że został
przyjęty projekt uchwały jak w druku 19 A, który uzyskał największą liczbę głosów „za”.
Uchwała nr III/19/10 RM w
Słubicach w sprawie skargi na
działanie
Dyrektora
Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na działanie Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK 20 i 20A.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 20 i 20A omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus - Trojan.
Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie pod głosowanie projektu uchwały, w
którym rada uznaje się za niewłaściwą i postanawia przekazać sprawę do rozpatrzenia
Burmistrzowi Słubic za czym był również w swojej wypowiedzi Burmistrz Tomasz
Ciszewicz, który poprosił o nie tworzenie nowych wersji uchwał w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 20 głosowało 4
radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 20.
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Dyskusja.
Radny Potorski przypomniał, że radni już powyższą sprawą zajmowali się wielokrotnie w
poprzedniej kadencji i uznali się za właściwą do rozpatrzenia sprawy podejmując uchwałę
o bezzasadności skargi i że tym razem powinni podtrzymać uchwałę w mocy. Choć
zaznaczył, że dobrze, by było gdyby faktycznie mógł się on zająć ta sprawą.
Przewodniczący zaproponował zapis w uchwale, że rada postanawia przekazać skargę
zgodnie z uzasadnieniem SKO adresatowi pisma.
Radca prawny zauważył, że rada jest właściwa do rozpatrzenia skargi i że Samorządowe
Kolegium Odwoławcze zrobiło błąd w uzasadnieniu według którego sprawa powinna trafić
do Burmistrza Słubic.
Rada może uznać się za właściwą do rozpatrzenia skargi i w postanowieniu przekazać ją
Burmistrzowi.
Radca naniósł stosowne poprawki w podstawie prawnej do propozycji zgłoszonej przez
Przewodniczącego Rady (projekt uchwały z naniesionymi poprawkami w załączeniu do
protokołu)
Radna Skubisz zapytała dlaczego radni chcą rozpatrywać tę skargę. Jej zdaniem czas ją
przekazać Burmistrzowi.
Radna Kiba powiedziała, że gdyby takie wyjaśnienie zawarte było w uzasadnieniu to nie
byłoby dyskusji.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że zajmie się tą sprawą i tak wiec zaproponował
przyjęcie projektu uchwały zgłoszonego przez Przewodniczącego Piotra Kiedrowicza.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 20 z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek
głosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu (w głosowaniu brało udział 14
obecnych na sali).
Uchwała nr III/20/10 RM w
Słubicach w sprawie skargi na
działanie
Dyrektora
Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach.

Punkt 13. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
Radny Jakub Piosik wniósł o:
- zwoływanie sesji w terminach nie nakładających się z sesjami w powiecie.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- zwrócenie uwagi przez Straż Miejską przy ulicy Kopernika, który jest utrudniony przez
zaparkowane przy drodze auta.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o:
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- zobligowanie właścicieli aut, zaparkowanych przy ulicy Kopernika i 1 Maja, do
oczyszczenia ich z zalegającego na nich śniegu,
- dopilnowanie, aby firma zajmująca się odśnieżaniem nie przemieszczała śniegu w
sposób uniemożliwiający wjazd na parkingi,
- wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za podjecie decyzji o gromadzeniu śniegu z miasta
na placu Bohaterów.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz wyjaśnił, że zastana przez niego umowa z PUK, między
innymi, na odśnieżanie kosztuje gminę ok. 95 tysięcy złotych miesięcznie i obejmuje
odśnieżanie tylko terenów utwardzonych. Ponieważ opady śniegu są obfite przyczynia się
to do problemu związanego ze skutecznym wykonaniem prac, a do tego firma dysponuje
tylko 4 autami na całą gminę. Wyjaśnił też, że nie ma środków, by wywiązać się ze
wszystkich zgłoszeń. Postanowił jednak na koszt gminy zlecić odśnieżanie parkingu przy
szpitalu. Dodał również, że jest problem, przede wszystkim finansowy, by wywieźć z
miasta śnieg w takiej ilości i że w wyniku tego on sam podjął decyzje o gromadzeniu
śniegu na placu Bohaterów mając na uwadze zapewnienie dzieciom bezpiecznego
miejsca do zabaw. A na sugestię o gwałtownej odwilży, która zaleje w konsekwencji
mieszkania znajdujące się przy placu zobowiązał się do osobistego monitorowania sytuacji
i obiecał, że nie dopuści do takiej sytuacji. Jeśli chodzi o samochody zaparkowane na
wskazanej przez radnych ulicy pracownicy Straży Miejskiej szybko ustalają właścicieli
samochodów, ale ich niestety nie ma i niemożliwe jest zmuszenie ich do zabrania
pojazdów. Nadmienił, że zgodnie z sugestią radnej Baczyńską rozpatrzona będzie sprawa
zorganizowania parkingu przy tej ulicy, tj. na podwórku za sądem.

Radna Krystyna Skubisz wniosła o:
- dokonanie kontroli przez Straż Miejską również przy ulicy Sienkiewicza, gdzie też
nagminnie są parkowane auta przy drodze.
Radna Krystyna Kiba wniosła o:
- przekazanie informacji na temat wałów przeciwpowodziowych.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz wyjaśnił, że zmonitorowano złą sytuację w dole rzeki i że na
dzień jutrzejszy jest zaplanowane spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego i że
informację przekaże najszybciej jak tylko będzie mógł.
Punkt 13. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że zgodnie z ustaleniami dotyczącymi
informowania radnych i mieszkańców o swoich decyzjach informuje, że zostały podjęte
działania dotyczące instalacji monitoringu w budynku UM, którego koszt szacuje się na
kwotę 9 tysięcy brutto. Dodał, że decyzja została podjęta w celu wprowadzenia
oszczędności i zniwelowania opłat związanych z wypłatą wynagrodzeń dla dozorców.
Powiedział również, że planuje sprzedać budynek po Straży Granicznej, który przez
poprzedniego Burmistrza został wystawiony za 4 mln zł, gdzie faktyczna wycena wynosi 1
min 300 tys. zł. Dodał, że istnieje realna możliwość sprzedania obiektu za kwotę 2 min 700
tys. zł i że już wpłynęły 2 zapytania dotyczące tej nieruchomości. Nie można dopuścić do
tego, by budynek niszczał i że po sprzedaży gmina z tego tytułu będzie miała podatki.
Powiedział, że ogłoszono przetarg na budynek po bibliotece pedagogicznej przy ulicy
15

Chopina (200 tys. zł). Jeśli chodzi natomiast o leśniczówkę w Drzecinie, to będzie cały
czas szukał rozwiązania, by to zbyć.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych i poprosił o przygotowanie przez poszczególne komisje planów pracy na rok
2011.

Punkt 13. Zamknięcie III sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 16:30 zamknął obrady III Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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