Protokół nr VIII
z przebiegu VIII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 13:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Słubice na rok 2011– DRUK nr 79.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 80.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice – DRUKI
nr 81.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przejęcia na własność pojazdu
porzuconego – DRUK nr 82.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający uchwałę nr XXV/234/08 Rady Miejskiej w
Słubicach z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Kunowice na lata 2008-2013 – DRUK nr 83.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Słubice na lata 2009-2012” – DRUK nr 84.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w
Słubicach Nr XXXV/340/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum
miasta Słubice wraz ze zmianami – DRUK nr 85.
8a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta S łubice dla terenu
przy ul. Kościuszki oraz ul. Słowackiego – DRUK nr 93.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 86.
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 87.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat rocznych za trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach –
DRUK nr 88.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego – DRUK nr 89.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany do uchwały Nr III/14/10 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010 roku – DRUK nr 90.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przekształcenia Żłobko-Przedszkola
Samorządowego „Bajka” w Słubicach w Żłobek Samorządowy „Bajka” w Słubicach –
DRUK nr 91.
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op łat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011 – DRUK
nr 92.
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16. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
17. Interpelacje.
18. Wolne wnioski radnych.
19. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
20. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 otworzył VIII sesję.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołów z VI i VII sesji Rady Miejskiej w
Słubicach.
Uwag do treści protokołów nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z VI i VII sesji Rady Miejskiej głosowano jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta S łubice dla terenu przy ul. Kościuszki
oraz ul. Słowackiego. Wstępnie wprowadził radnych nieobecnych na komisji czego
dotyczy projekt proponowanej uchwały. Prosił, aby dodać to w pkt 3, gdyż przyjedzie
inwestor, który przedstawi radnym projekt. Nadmieni ł również, że w ramach tej uchwały
miałyby być wprowadzone 2 zmiany. W pierwszym wypadku chodzi o zmianę, która
dotyczy tego, iż stawiany budynek, od pierwszego piętra będzie wystawał za obrys w
drugim przypadku natomiast chodzi o przekształcenie budynku z przeznaczeniem na cele
mieszkalne. Zmiana ta dotyczy obiektu przy Daszyńskiego (po byłej policji). Burmistrz
powiedział, że ten projekt łączy się z drukiem proponowanym w pkt 8 porządku i prosi, by
punkty te zostały omówione wspólnie.
Przewodniczący na wprowadzony do porządku obrad druk nadał numer 93 i umieścił go w
punkcie 8a) zaznaczając, że w momencie pojawienia się inwestora udzieli mu głosu w celu
omówienia przygotowanego materiału.
Radna Krystyna Skubisz poprosiła o dodanie do porządku obrad punktu sprawy różne i na
sugestię Pani Sekretarz Mintus – Trojan powiedziała, że według niej w proponowanym
porządku nie ma miejsca na tematy, które ona chce poruszyć, tj. skierować pytanie do
Burmistrza z prośbą o wyjaśnienia dotyczące kontroli przeprowadzonej w ZAMK.
Ostatecznie ustalono, że sprawa zostanie omówiona w punkcie 18 wolne wnioski radnych.
Po wyjaśnieniach radna Skubisz wycofała swój wniosek.
Radni proponowane zmiany przyjęli 13 głosami „za”.
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Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Słubice na rok 2011 – DRUK nr 79.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 79 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 79.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 79.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że było bardzo dużo dyskusji na posiedzeniu komisji i
że klub radnych prosił o wyjaśnienie następujących tematów: wieczyste użytkowanie
terenu, zieleń – kto i za ile wykonuje prace, na co przeznaczone są środki związane z
usługami remontowymi i dodała, że na wszystkie tematy udzielone zostały
satysfakcjonujące odpowiedzi.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował radnej za wypowiedź i przypomniał, że na
komisji wynikł temat, by do projektu uchwały budżetowej nie dołączać tabel tylko rozwijać
bardziej część opisową. Radni, którzy będą chcieli bardziej wnikliwie przeanalizować
materiał będą mogli zrobić to w biurze rady, gdzie zestawienia będą do wglądu.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz zauważył, że przepisy nakładają na niego obowiązek
dostarczenia kompletnych materiałów radnym, ale oczywiście tam, gdzie to możliwe w
celu dokonania oszczędności będzie od tego odstępował i że wraz z Panią Sekretarz
znajdą rozwiązanie.
Sprostowanie w tym miejscu złożył radny Juliusz Żwirek, który zauważył, że jego
propozycja związana z niezałączaniem tabel dla radnych dotyczyła tylko Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi Drzecina Panu Świderskiemu, który
powiedział, że właśnie dowiedział się, iż oszczędności uzyskane po budowie świetlicy są
przekazywane na inny cel, który nie jest związany ze świetlicą. Zauważył, że świetlicę
należy jeszcze wyposażyć w sprzęt i jego zdaniem na ten cel powinny iść zaoszczędzone
środki. Powiedział, że jeśli tak się nie stanie, to budynek straci swój cały urok.
Przewodniczący upewnił się czy to nie jest wniosek i powiedział, że ma nadzieję, iż temat
zostanie wzięty pod uwagę w przyszłości.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 79 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/54/2011 RM w
Słubicach w sprawie zmiany
uchwały
budżetowej
Gminy
Słubice na roku 2011.
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Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 80.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 80 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 80.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 80.
Dyskusja:
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że nie ma sprawozdania lokalnej grupy działania o
które prosił i na stwierdzenie, że informacja jest niepełna przewodniczący odpowiedział, że
sprawa jest w toku, gdyż zostało przez niego wystosowane pismo do fundacji, w którym
podał terminy 3 najbliższych sesji i czeka na informację z potwierdzeniem daty przybycia.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 80 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/55/2011 RM w
Słubicach w sprawie zmiany
uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
Słubice na lata 2011 – 2026.
W związku z przybyciem inwestora i umożliwieniem mu przygotowania do prezentacji
Przewodniczący ogłosił o 13:37 przerwę.
Wznowienie obrad nastąpiło o 13:43.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w
Słubicach Nr XXXV/340/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum
miasta Słubice wraz ze zmianami – DRUK nr 85.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 85 omówił naczelnik WGN Tomasz
Horbacz.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji za podjęciem uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku 85 głosowali 2 głosami „za”, a 2 radnych wstrzymało się od
głosu. Uchwała nie została podjęta.
Dyskusja:
Radny Żwirek powiedział, że na komisji wyjaśniono zebranym jaki jest cel uchylenia
uchwały, ale jego zdaniem wprowadzi to jeszcze większy chaos urbanistyczny niż mamy
obecnie. Powiedział, że jego zdaniem należy w tym temacie nareszcie zrobić porządek i
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jak uznał dokonanie tych czynności nie jest kwestią pieniędzy lecz dobrych chęci.
Stwierdził, że nasze miasto zatraciło już swój charakter i że ten problem się pogłębia.
Dodał, że na posiedzeniu komisji wstrzymał się od głosu i tym razem też to uczyni. Radny
zwrócił również uwagę na to, że nie wie czy taka decyzja będzie kompatybilna z
rewitalizacją miasta i poruszył również temat tego, iż wspólnie ze stroną niemiecka podjęto
przecież zapis wspólnego zagospodarowania. Wyraził zdanie, że uchwała powinna zostać
utrzymana w mocy, a należy powołać zespół, który oceni co należy zmienić. Powiedział,
że należałoby znaleźć pieniądze i wprowadzić zmiany porządkujące w oparciu o uchwałę.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że zgadza się z wypowiedzią przedmówcy.
Powiedziała, że budowa centrów i komunikacja w mieście jest katastrofalna. Zauważyła,
że nikt nie myśli o zbudowaniu podziemnych parkingów.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że na chwilę obecna na terenie miasta
obowiązują 32 plany. Powiedział, że minął już okres 5 lat i to że studium powinno być
przyjęte w lipcu 2010 roku, ale tak się nie stało. Dodał, że kolejne wyłożenie nastąpiło w
lutym. Burmistrz zauważył, że radny Żwirek ma dużo racji i wspomniał o tym, że studium
uwarunkowań będzie właśnie takim dokumentem porządkującym. Poinformował radnych o
tym, że to są bardzo drogie opracowania. Zaznaczył, że po uchwaleniu studium,
kwartałami ulic będzie chciał doprowadzić do porządku. Wspomniał o komórkach, które
nie wszystkim są potrzebne i można by w tych miejscach stworzyć nowe parki. Powiedział,
że pierwszy krok to studium z uwzględnieniem uzgodnień przyjętych ze stroną niemiecką.
Powiedział, że miejscowy plan zagospodarowania powinien regulować również sprawy
ważne dla miasta, w którym rozwija się stale handel. Poprosił radnych, by jednak
zagłosowali nad projektem uchwały, bo uchylenie poprzedniego dokumentu będzie
otwierało możliwość podjęcia działań.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 85 głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr VIII/56/2011 RM w Słubicach
w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach Nr XXXV/340/09 z
dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Słubice
wraz ze zmianami.
Punkt 8a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta S łubice dla
terenu przy ul. Kościuszki oraz ul. Słowackiego – DRUK nr 93.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 93 omówił naczelnik WGN Tomasz
Horbacz.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 93 został omówiony na wspólnym
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Sfery Socjalnej. Komisje nie
podjęły głosowania nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt jak w druku 93, gdyz
jednogłośnie uznali, że najpierw chcą zapoznać się z projektem.
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Dyskusja:
Prezentację przedstawił przedstawiciel biura projektowego Pan Stanisławski.
Radna Kiba powiedziała, że była przeciwna tej uchwale, ale po zapoznaniu z
przedstawionym materiałem zmieniła zdanie. Prezentacja dostarczyła wielu informacji,
które wyjaśniły wiele niewiadomych. Dodała, że obecnie na omawianym terenie jest
brzydko, a projekt ten zdecydowanie poprawi estetyk ę tego miejsca.
Radny Żwirek zauważył, że obecny i poprzedni projekt się różni. Jego zdaniem temat jest
do wzięcia, bo nawiązuje do nowocześniejszej części miasta. Ponadto powstałoby
bezkolizyjne skrzyżowanie w tym miejscu. Radny zapytał inwestora w jakim czasie
przystąpią do realizacji zadania jeśli uchwała zostanie podjęta.
Pani Agnieszka Matejuk – Miszczuk prezes firmy odpowiedziała, że budowa powinna
zostać zamknięta w ciągu 12 miesięcy od otrzymania pozwolenia na budowę.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 93 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/57/2011 RM w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum Miasta Słubice
dla terenu przy ul. Kościuszki oraz ul.
Słowackiego.
O godzinie 14:38 Przewodniczący rady ogłosił przerwę.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym
urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice – DRUKI nr
81.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 81 omówił naczelnik IRO Bartosz
Sianożęcki.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 81.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał czy proponowana stawka jest za dzień i że jego zdaniem
należałoby to sprecyzować. Zapytał jakie dochody z zajęcia pasa drogowego miała gmina
w 2010 roku, na co Pan Burmistrz powiedział, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.
Radna Kiba powiedziała, że zmiana została wprowadzona na jej wniosek, gdyż w
poprzednich uchwałach, jej zdaniem był błąd. Powiedziała, że kilku właścicieli za 1 m2
płaciło 5 zł. Dodała również, że miasto na tym dużo nie straci, a na pewno zyska na
atrakcyjności.
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Radny Czesław Dzierniejko zapytał, czy w momencie wystawienia stolików zostanie
wydzielony bezpieczny pas drogi i czy zostało to sprecyzowane w uchwale.
Naczelnik Bartosz Sianożęcki powiedział, że to zostało uregulowane w ustawie i że
przejście dla pieszych musi wynosić 1,5 m.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz zaproponował wprowadzenie autopoprawki po wypowiedzi
radnego Piosika. Zaproponował, żeby w paragrafie pierwszym dodać słowa: „… 0,70 m2
za dzień…”
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 81A (z autopoprawką) głosowało jednogłośnie 13
radnych.
Uchwała nr VIII/58/20111 RM w Słubicach
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego oraz umieszczenie w pasie
drogowym
urządzeń
infrastruktury
technicznej, dla których zarządcą jest
Gmina Słubice.

Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przejęcia na własność pojazdu
porzuconego – DRUK nr 82.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 82 omówił naczelnik IRO Bartosz
Sianożęcki.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 82.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał co się dzieje z tymi autami i czy są złomowane.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że taka uchwała wiąże się z kosztami dla
gminy. Powiedział, że ostatnie 2 auta to dla gminy koszt w wysokości 17 tysięcy.
Powiedział też, że gmina ma wskazane miejsca, na których ma parkowa ć porzucone auta i
że to jest narzucane przez starostwo. Wyjaśnił też radnym, że auta te powinny być
sprzedawane lub złomowane. Dodał, że obecne auto, na chwilę obecna to już koszt dla
gminy w wysokości 4 tys. zł. Powiedział też, że w związku z wysokimi kosztami cały czas
szukają innych rozwiązań dla tego typu spraw. Z-ca Burmistrza powiedział, że będą się
starali, by do czasu znalezienia właściciela auto stało w miejscu porzucenia.
Na uwagę wniesiona przez Przewodniczącego o możliwości pozyskania środków z NFOŚ
w wys. 5 tys zł naczelnik Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że kwota zwrotu to 4 tys zł i że
najpierw się składa wniosek, a następnie jest zwrot pieniędzy.
Burmistrz Ciszewicz dodał, że auto najpierw musi stać rok czasu, by wszcząć
postępowanie.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 82 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/59/2011 RM w Słubicach
w sprawie przejęcia na własność
pojazdu porzuconego.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający uchwałę nr XXV/234/08 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Kunowice na lata 2008-2013 – DRUK nr 83.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 83 omówił naczelnik IRO Bartosz
Sianożęcki.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 83 (3 radnych głosowało „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 83
(3 radnych głosowało „za”, 1 „przeciw”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 83 głosowało 11radnych, 2 radnych wstrzymało się
od głosu.
Uchwała nr VIII/60/2011 RM w Słubicach
zmieniający uchwałę nr XXV/234/08 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 2
października
2008
r.
w
sprawie
zatwierdzenia
Planu
Odnowy
Miejscowości Kunowice na lata 20082013.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający „Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Słubice na lata 2009-2012” – DRUK nr 84.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 84 omówił naczelnik IRO Bartosz
Sianożęcki.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 84.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 84.
Dyskusja:
Radna Kiba powiedziała, że klub radnych, którego jest przewodniczącą głosował na
posiedzeniu komisji jednogłośnie nad projektem uchwały, ale na pewno zgodnie z
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ustaleniami złożą wniosek do powiatu, w którym wniosą o podjęcie działań mających na
celu ograniczenie emisji hałasu i wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza
emitowanych przez stacje paliw znajdujących się na terenie miasta.
Radna Krystyna Baczyńska uzupełniła, że na posiedzeniu klubu radnych to ona właśnie
wystąpiła z takimi propozycjami. Powiedziała, że projekt proponowanej uchwały należy
przyjąć, a w dalszym postępowaniu wprowadzić zmiany dodając do uchwały punkty, na
podstawie których wyegzekwuje się ograniczenia źródeł hałasu emitowanych przez
agregaty od klimatyzacji zamontowanych przy stacjach CPN. I tu poprosiła Pana
burmistrza o wszczęcie procedury.
Radny Dzierniejko zwrócił uwagę natomiast na załącznik numer 2 i edukację związaną z
tematem środowiska. Powiedział, że w mieście był komin, na którym było bocianie
gniazdo. Powiedział też, że była grupa przedsiębiorców, która to gniazdo uratowała.
Wspomniał, że byłoby dobrze gdyby je monitorowała jakaś kamera, która zostałaby
podłączona pod jedną ze szkół. Zaproponował, by szkoła ta wzięła patronat nad
gniazdem. Radny poprosił o zgłaszanie chętnych.
Burmistrz T. Ciszewicz wyjaśnił, że na klimatyzacje nie wymaga się pozwolenia.
Powiedział, że jego zdaniem wniosek jest słuszny, ale w tym temacie może zrobić więcej
sanepid niż władze miasta. Zauważył również, że nasz klimat się zmienia i że takich
urządzeń w związku z tym pewnie będzie jeszcze więcej się pojawiać. Dodał też, że na
montaż klimatyzacji wystarczy tylko zgoda właściciela obiektu. W związku z powyższym
faktem Pan Burmistrz nie ma pomysłu na rozwiązanie problemu, ale rozwiązania na
pewno będzie szukał. Ponadto powiedział, że wniosek radnej został zaprotokołowany i
zmiany zostaną wniesione do programu.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 84 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/61/20111 RM w Słubicach
zmieniająca
„Program
Ochrony
Środowiska dla Gminy Słubice na lata
2009-2012”.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 86.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 86 omówił naczelnik WGN Tomasz
Horbacz.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 86.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 86.
Dyskusja:
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Radna Kiba zapytała czy mamy jakieś osiągnięcia jeśli chodzi o estetykę miasta i czy
zlikwidowano jakieś blaszane garaże oraz czy komisje dokonujące przeglądu,
inwentaryzacji zwróciły na ten temat uwagę w czasie wykonywania swojego zadania.
Burmistrz Słubic powiedział, że wniosek dotyczący estetyki jest zasadny. Punktem wyjścia
dla takich działań jest inwentaryzacja, która pomoże ustalić właścicieli. Jednak Burmistrz
powiedział, ze budżet dla niego jest teraz najważniejszy i w momencie, gdy jest to możliwe
wznawia on umowy dzierżawy. Poinformował również radnych, że inwentaryzacja
zakończona w marcu przyczyniła się do wzrostu opłat z tytułu dzierżawy. Burmistrz
powiedział też o garażach znajdujących się za policją i o tym, że ludzie pytają czy mogą w
nie inwestować (naprawiać je). To na pewno podniosłoby estetykę tylko, że są inne plany
z tym terenem i nie może narażać ludzi na koszty potwierdzając, że mogą robić
inwestycje związane np. z malowaniem. Wniosek radnej, którego ideą jest zaprowadzenie
porządku został przez pana Burmistrza przyjęty.
Przewodniczący celem uzupełnienia dodał, że przy podpisywaniu umów dzierżawcy są
zobowiązywani do zasadzenia zieleni, a mimo wszystko z tych obowiązków się dzierżawcy
nie wywiązują się i uważa, że takim osobom umowy nie powinny być przedłużane lub
należy od nich egzekwować wywiązanie się z warunków umowy.
Radny Grabowski poprosił o doprecyzowanie, gdyż działka 1280 występuje jako część a
są aż 4 działki o tej samej numeracji. Zapytał czy nie można dodać jakiegoś podpunktu
ułatwiającego rozróżnienie.
Burmistrz Ciszewicz powiedział, że mienie komunalne to duże obszary i nie można
zmieniać numeracji, gdyż nie byłoby to wtedy zgodne z prawdą.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 86 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/62/2011 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych
umów
dzierżaw
na
nieruchomości gminne.
Punkt 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 dzier żawy – DRUK nr 87.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 87 omówił naczelnik WGN Tomasz
Horbacz.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 87.
Dyskusja:
Radny Andrzej Woźniak zapytał prezesa PUK czy już się przeprowadzili i czy obecna baza
jest funkcjonalna.
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Pan Paszko odpowiedział, że to dobre rozwiązanie, ale obawia się dużych kosztów za
dzierżawę i tego, że trzeba będzie ponieść koszty remontu. Powiedział też, że dużym
plusem jest zabranie ciężkiego sprzętu z centrum miasta. Nadmienił, że będzie prosił o
umowę na 10 lat, bo chciałby potwierdzenia, że umowa jest pewna. Powiedział, że ma
trochę żalu, bo spółka istnieje 50 lat i teraz musi ponosić koszty przenosin choć nie od niej
do końca zależy ta decyzja.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 87 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/63/2011 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 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach –
DRUK nr 88.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 88 omówił naczelnik WGN Tomasz
Horbacz.
W zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Zbigniew Kubik
przekazał, że członkowie komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 88.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 88 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/64/2011 RM w Słubicach
w
sprawie
wyrażenia
zgody
na
udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
za trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Słubicach.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – DRUK nr 89.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 89 omówił kierownik BMP
Przemysłąw Karg.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji 3 głosami przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 89, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Dyskusja:

11

Radny Juliusz Żwirek powiedział, że on nie odmawia i nie ma nic przeciwko współpracy, o
której mówi projekt uchwały, ale zaznaczył, że ma uwagi do rozdziału 8 i zauważył, że w
sprawie podziału środków ma zastrzeżenia. Jego zdaniem rada ma tylko podjąć uchwałę
budżetową, a stowarzyszenia na koniec roku powiedzą, że rada nie dała im pieniędzy.
Odniósł się w tym przypadku do klubu Polonia, który ma pretensje w tej kwestii do rady.
Zauważył, że są pieniądze, które dzieli zespół powołany przez Burmistrza (zaznaczył, że
to nie jest żaden przytyk, bo chodzi tylko o sam fakt). Zaznaczył, że wie iż taką sytuację
generuje ustawa. Powiedział, że taka komisja podzieli pieniądze zgodnie z sugestią Pana
Burmistrza. Podkreślił ponownie, że tak być nie musi, ale jest to prawdopodobne wiec jego
zdaniem taki zespół powinien mieć trochę kontroli. Dodał, że takie jest jego odczucie, bo w
efekcie końcowym za podjęte decyzje i tak razy zbierają radni.
Okazało się jednak po wypowiedzi Pana Przewodniczącego, że nie ma możliwości nawet
wniesienia wniosku do pana Burmistrza o dodanie radnych do komisji, gdy ż nie zezwala
na to ustawa.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 89 głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od
głosu.
Uchwała nr VIII/65/2011 RM w Słubicach
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy
Słubice z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany do uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2010 roku – DRUK nr 90.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 90 omówił kierownik BMP
Przemysłąw Karg.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 90.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 90 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/66/2011 RM w Słubicach
w sprawie zmiany do uchwały Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29
grudnia 2010 roku.
Punkt 14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przekształcenia Żłobko-Przedszkola
Samorządowego „Bajka” w Słubicach w Żłobek Samorządowy „Bajka” w Słubicach –
DRUK nr 91.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 91 omówiła dyrektorka ZAO Pani
Jolanta Skręty.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 91.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała gdzie miejsce znajdą dzieci, które zostaną
wyprowadzone ze żłobka. Ile podań wpłynęło o przyjęcia dzieci do przedszkola i jaki jest
stan przygotowań do nowego roku szkolnego.
Pani Skręty odpowiedziała, że na dziś nie może jeszcze udzielić odpowiedzi, gdyż
rekrutacja trwa do końca kwietnia. Dodała, że w ubiegłym roku mało dzieci poszło do
szkoły, a w tym roku aż 50 6-latków jest zadeklarowanych na pójście do szkoły, a co za
tym idzie tyle zwolni się miejsc w przedszkolu. Pani dyrektor powiedziała też, że na
następnej sesji będzie chciała przedstawić statut żłobka. Zaznaczyła, że nowa ustawa jest
już realizowana i że w związku z tym na kolejnych sesjach przedstawi kolejne projekty
uchwał. Dodała, że ustawa daje możliwość przyjęcia dzieci do żłobka jeśli nie dostaną się
one do przedszkola. Kończąc wypowiedź poinformowała, że sprawozdanie z
przeprowadzonej rekrutacji przedstawi na majowej sesji.
Radna Krystyna Skubisz, która również prosiła o głos powiedziała, że w trakcie
wypowiedzi otrzymała odpowiedź na swoje pytanie. Wspomniała jednak o tym, że ustawa
miała zapewnić nowe miejsca w przedszkolach, a jak się utworzą nowe żłobki i
przedszkola to w konsekwencji uderzy to w gminę, a dalej w rodziców.
Pani Skręty odpowiedziała, że gmina może wspomóc ale nie ma takiego obowiązku.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 91 głosowało jednogłośnie 13 radnych.

Uchwała nr VIII/67/2011 RM w Słubicach
w sprawie przekształcenia ŻłobkoPrzedszkola Samorządowego „Bajka” w
Słubicach w Żłobek Samorządowy
„Bajka” w Słubicach.
Punkt 15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania op łat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2011 –
DRUK nr 92.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 92 omówiła w zastępstwie
dyrektora ZAO Pani Małgorzata Sikorska.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku nr 92.
Dyskusja:
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Radny Piosik w odniesieniu do załączonego uzasadnienia do projektu uchwały zapytał czy
udzielona opinia przez związki zawodowe była pozytywna czy też negatywna.
Pani Skręty powiedziała, że nie ma znaczenia czy opinia była pozytywna czy negatywna,
ale udzielając odpowiedzi na pytanie informuje, że opinia miała charakter pozytywny.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 92 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr VIII/68/2011 RM w Słubicach
w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz
maksymalnej
kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli na rok 2011.
O godzinie 16:06 Przewodniczący ogłosił przerwę, a o godzinie 16:16 obrady zostały
wznowione.
Punkt 16. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz sprawozdanie uzupełnił o informację na temat spotkania z
Nadburmistrzem Wilke. Powiedział, że rozmowa dotyczyła projektu Kooperacji i
Kompetencji, który był zawieszony. Powiedział, że projekt ruszy, ale zrobił uwagę, że
strona niemiecka nie traktuje nas poważnie. Powiedział, że rozmowa toczyła się wokół
tego, by biuro mieściło się w miejscu bardziej atrakcyjnym i zaproponował, by była to
biblioteka słubicka. Wynajęcie biura po stronie niemieckiej wiąże się z dużymi kosztami, a
wynajęcie go po stronie polskiej dałoby dla nas korzyści finansowe.
Na spotkaniu poruszono również temat komunikacji tramwajowej i porozumienia
dotyczącego przeprowadzenia referendum w celu umożliwienia mieszkańcom wyrażenia
swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Burmistrz powiedzia ł, że treść
porozumienia przedstawi radnym i dodał, że przy jego podpisaniu obecni byli dziennikarze.
Przewodniczący rady powiedział, że biuro, o którym mówił Pan Burmistrz miało być po
polskiej stronie i takie stanowisko było jeszcze do ubiegłego roku. Nie wie czemu ten
temat został tak łatwo odpuszczony. Powiedział, że jeśli jego wsparcie się przyda, to on w
tym temacie służy pomocą.
Radny Żwirek potwierdził, że niemiecka strona ustanowiła takie stanowisko, gdy władzę
przejął pan Wilke i że Pan Patzelt dopuszczał powstanie biura po polskiej stronie.
Powiedział też, że w tym temacie należy być konsekwentnym i stawiać twarde warunki, bo
inaczej się nic nie wskóra. Na koniec dodał, że biuro powinno być łatwo dostępne, bo
chodzi o eksponowanie projektu, a nie jego chowanie.
Punkt 17, 18. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Jakub Piosik wniósł o:
- dodanie do listy zaproszonych gości na sesję osób pełniących w minionych kadencjach
funkcję burmistrza i z-cy burmistrza.
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o:
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- zadbanie o estetykę wokół pojemników na odzież używaną (w załączeniu zdjęcie
przedstawiające nieporządek).
- podjęcie działań mających na celu przywrócenie tematu budowy obwodnicy.
Burmistrz powiedział, że temat obwodnicy nie jest tematem zamkniętym i że studium
uwarunkowań zawiera informacje na ten temat. Powiedział, że dyrektor generalny w tym
temacie nic nie robi, natomiast państwo ma swoje priorytety. Dlatego też między innymi
dyrektor generalny ma związane ręce i wszystko zależy od ministerstwa, które pieniądze
da dopiero jak uzna coś za zasadne. Wie, że jako gmina położona przy granicy mamy
problem z TIR-ami. Powiedział też, że oddział zielonogórski chce pomóc. Burmistrz
powiedział, że na pismo wystosowane do ministerstwa dostał odpowiedź, że nie
przewiduje się inwestycji, gdyż nie ma na to środków. 2 krok to wysłanie pisma do
parlamentarzystów PO, ale na to pismo nie ma odpowiedzi. Pan Burmistrz powiedzia ł, że
jednak liczy na odpowiedź od Pani Bukiewicz. Dodał, że chodzi o to, by zadanie chociaż
zostało wpisane na listę oczekujących, bo to daje szansę na realizację zadania. Burmistrz
dodał również, że na chwilę obecną czekamy na wybory październikowe, gdyż w tej chwili
nikt niczego nie chce obiecywać, bo nie wiadomo jakie będą wyniki wyborów. Wspomniał
też o tym, że z tematu nikt nie rezygnuje, bo wiadomo mu, że mniejsze miejscowości
dostały drogi.
Radna Ewa Chustecka wniosła o:
- udzielenie odpowiedzi na temat tego, jakie jest zadłużenie wobec ZAMK z tytułu
należności za czynsz.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz powiedział, ż nie poda dokładnej kwoty, ale
zadłużenie stale maleje i dodał, że cały czas są podejmowane działania, by kwota tego
zadłużenia malała. Powiedział, że taka sytuacja była przedstawiona również w zestawieniu
opracowanym dla radnych na poprzednią sesję w sprawie działalności zakładu. Ma to
przełożenie na zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych i na dzień dzisiejszy w tym
temacie zakład jest „o miesiąc do tyłu w płatnościach”, a dodał, że na koniec roku 2007
zadłużenie to wynosiło około miliona dwieście tysięcy wobec wspólnot więc widać jak
sytuacja się zmienia. Jeśli chodzi o zobowiązania zakładu, których termin płatności
jeszcze nie upłyną to wynoszą one 160 tysięcy. Dyrektor powiedział, że liczy na to, iż do
końca roku uda się uzyskać pełną płynność zakładu co wtedy usytuuje go na jednej z
lepszych pozycji w Polsce.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o:
- dokonanie przeglądu czynnych uchwał w celu wyeliminowania tych, które straciły
ważność np. z tytułu zakończonej współpracy z określonymi miastami,
- zawiązanie stowarzyszenia, do którego zostaliby zaproszeni ludzie posiadający wiedzę
na temat naszego miasta mogącą stanowić niezbędne źródło informacji w stanach
zagrożenia np. powódź (zainicjować powstanie grupy doradców z Panem Ławrynowiczem,
Czrnieckim),
- dopilnowanie, by sprzedaż szparagów odbywała się tylko w miejscach do tego
wyznaczonych,
- zagospodarowanie na placu Przyjaźni terenu, na którym znajduje się brama, zadbanie o
estetykę i funkcjonalność tego miejsca (zamurowanie bramy). Do czasu rozwi ązania
sprawy pilnowanie, by auta w tym miejscu nie parkowały na „zakazie”,
- odstąpienie od rozbiórki kładki prowadzącej z boisk na płytę główną stadionu.
Pan Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o bramę to jego zdaniem nie ma przeszkód, by
przestała ona istnieć i po zainicjowaniu spotkania i omówieniu sprawy wyrazi na to zgodę
jednym pismem. Jeśli chodzi natomiast o kładkę powiedział, że nie czytał artykułu, o
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którym mówił radny i nic mu nie wiadomo, że rozbiórki dokonuje się za zgodą rady.
Pierwszą osobą, która się do niego zgłosiła był Pan Roland Semik, który jako historyk
interesujący się tematem kładki poprosił o wyjaśnienie dlaczego ma ona zostać rozebrana.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że jest decyzja z nadzoru budowlanego o konieczności dokonania
rozbiórki. Temat jest poruszony również na forach. Nikt do tej pory nie interesował się tym,
że obiekt stracił urok, a teraz istnienie kładki grozi nawet katastrofą budowlaną. Nie ma
jednak możliwości przywrócenia pierwotnego stanu tego obiektu, bo jak wszystkim
wiadomo nie ma na to środków. I mimo, że w pierwszej chwili nie wyraził na to zgody, to
wstępna wycena rekonstrukcji zmusiła, go do podjęcia jednak takiej decyzji, gdyż okazało
się, że to koszt miliona pięciuset tysięcy złotych. Burmistrz powiedział, że został
przymuszony brakiem pieniędzy i koniecznością dbania o bezpieczeństwo osób tam
przebywających do rozbiórki, która jak chyba nie wszystkim wiadomo ma być częściowa.
Będzie rozebrana kładka nad drogą. Dodał, że gówna część zostanie, a gdy poprawi się
sytuacja finansowa to obiekt zostanie odbudowany w oparciu o dokumentację, którą
posiada Pan Semik (historyk). Powiedział również, że chce uniknąć sytuacji podobnej do
tej z balkonami na Jedności Robotniczej.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że cieszy ją fakt, iż nie odstępuje się od tematu budowy
obwodnicy. Dodała, że słubiczanie.pl również walczą o jej powstanie i obecnie są na
etapie zbierania podpisów mieszkańców Słubic. Wyjaśniła, że zdają sobie sprawę, że
podpisy nie wpłyną definitywnie na decyzję osób odpowiedzialnych za wydanie zgody na
budowę obwodnicy, ale na pewno podejmą jeszcze jakieś działania, żeby „na górze”
zobaczyli, że coś tu się robi w tej sprawie.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że popiera takie inicjatywy i z przykrością
stwierdza, że w tym temacie najbardziej efektywne są działania niedemokratyczne, bo
władza nie reaguje na petycje i pisma. Powiedział, że może należy nawet zablokować A2 i
sprawić, by przyjechały media i może wtedy coś się uda wskórać. Może taka manifestacja
z plakatami przy odrobinie hałasu przyczyni się do osiągnięcia celu. W taki właśnie sposób
pozostali wywalczyli sobie przejścia, kładki itp. Burmistrz powiedział, że może właśnie
narusza prawo zachęcając do takich działań jednak na pewno nie ma co liczyć na to, że
gmina taką obwodnicę wybuduje sama. Dodał, że jeśli mieszkańcy na takie działania się
zdecydują to on na pewno nie będzie się przed tym bronił.
Radna Kiba dopowiedziała, że działania zaczęto od zbierania podpisów, by uświadomić w
ogóle mieszkańcom, że jest taki problem i można coś w tym kierunku zrobić.
Radna Krystyna Skubisz wniosła o:
- wykonanie prac remontowych zabytkowego budynku przy ulicy Sienkiewicza,
- dokonanie kontroli, kto odpowiada za udzielanie nierzetelnych informacji na interpelacj ę
zgłoszoną przez radną na sesji z dnia 28 lutego br.,
- ustosunkowanie się Pana Burmistrza do kontroli przeprowadzonej w ZAMK-u w lutym
2010 roku, dostarczenie informacji na czyj wniosek taka kontrola zosta ła przeprowadzona
oraz odpowiedź dlaczego dyrektor ZAMK-u informację na temat ustosunkowania się do
zaleceń komisji przedstawił burmistrzowi dopiero 6 grudnia 2010 r.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- podanie do publicznej wiadomości informacji ułatwiających odnalezienie grobów na
cmentarzu w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją,
- podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zapisów do programu ochrony
środowiska przyczyniających się do obniżenia natężenia hałasu związanego z
funkcjonowaniem stacji CPN w mieście oraz mających przyczynić się do ograniczenia
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emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze stacji paliw.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o:
- dokonanie naprawy zapadniętych chodników w Golicach przy ulicy Zielonej i Lipowej.
Radny Woźniak do swojej wypowiedzi dodał jeszcze, że jego zdaniem ZAMK jest dobrze
prowadzony i że widać to, po ściągalności zadłużeń i że jego zdaniem radna Krystyna
Skubisz nie ma racji. Korzystając z okazji zapytał jeszcze ile na dzień dzisiejszy wpłynęło
wniosków na adaptację mieszkań w obiekcie po policji. Jak będą one weryfikowane, kto te
„mieszkania” dostanie.
Dyrektor Radkiewicz odpowiedział, że termin składania wniosków upływa w dniu
29.04.2011 r. i że na stan dzisiejszy wpłynęło 56 wniosków i dotyczy to rozdysponowania
15 lokali mieszkalnych.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz w nawiązaniu do tematu uszkodzonych chodników poprosił o
zgłaszanie takich sytuacji i dodał, że takie naprawy będą dokonywane w miarę wolnych
zasobów ludzkich. Jeśli chodzi natomiast o kwestię budynku powiedział, że obiekt od 3 lat
stoi pusty i w związku z tym uznał, że jeśli gmina nie może z tym nic zrobić, to właściwym
rozwiązaniem będzie przekazanie tego społeczności, która zechce te mieszkania
zaadaptować i że na chwilę obecną, w tej liczbie mieszkań, nie jest uwzględniona
powierzchnia strychy, która również na ten cel może zostać przekazana. Informacja o
możliwości adaptacji obiektu na cele mieszkalne wyszła do mieszkańców i w pierwszej
kolejności dotyczy osób znajdujących się na liście osób oczekujących na mieszkanie.
Chodziło o to, by sprawdzić czy w ogóle będzie zainteresowanie tematem. W ogłoszeniu
podano jakie to są lokale, że prace należy wykonać na własny rachunek. Na razie nie
zostały określone żadne zasady, poza tym, że temat ma być zamknięty w ciągu 2 lat. Na
dziś zbierani są chętni. Następnie wytypowanych będzie 15 wniosków i sprawdzenie
statutu majątkowego wnioskodawców, co będzie miało się przyczynić do wykonania prac
adaptacyjnych w określonym czasie. Po roku na pewno będzie musiała zostać
przeprowadzona kontrola, na podstawie której zostanie ocenione zawa nsowanie prac.
Wnioskodawcy sami będą musieli wystąpić z wnioskiem do starosty.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że „kolega Woźniak wywołał ją do tablicy” i dlatego
ona chce, by burmistrz wyniki kontroli o których mówiła wcześniej przedstawił na
następnej sesji, a radnej ponadto udzielił odpowiedzi pisemnie.
Radny Dzierniejko skierował pytanie do przedmówczyni zaznaczając, że informacje, o
które ona prosi zostały podane w dokumentach przekazanych do wiadomo ści wszystkich
radnych, na co radna Skubisz powiedziała: „Pan otrzymał te dokumenty na mój wniosek”.
Radny Dzierniejko odpowiedział: „Jak najbardziej, ale Pani powiedziała, że tych
dokumentów nie otrzymała”.
Przewodniczący przywołał radnych do porządku zwracając uwagę, że punkt zapytania i
wolne wnioski nie służy prowadzeniu dyskusji między radnymi
Radna Maria Skalniak wniosła o:
- doświetlenie boiska (2 lampami) znajdującego się przy Zespole Szkół Rolniczych,
motywując wniosek tym, że odbywają się tam często imprezy miejskie.
Radny Józef Grabowski wniósł o:
- dokonanie naprawy chodnika przy ulicy Folwarcznej i naprawy pomostu w parku przy
ulicy Kupieckiej,
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- oczyszczanie miasta, a dokładnie o oczyszczanie głównych ulic, zwłaszcza
jednokierunkowych zwracając szczególną uwagę na ulicę 1 Maja. Radny zaproponował
wprowadzenie w określonych dniach wprowadzenie zakazu zatrzymywania si ę i postoju
na danej ulicy, co umożliwiałoby jej dokładne sprzątnięcie.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział od razu, że ulica Kościuszki i 1 Maja nie są
własnością miasta, a co za tym idzie gmina nie ma w obowiązku utrzymywania na nich
porządku. W związku z tym, że takich wniosków wpływa bardzo dużo Pan Burmistrz
poinformował, że już na stronie internetowej zamieścił informację, że nie odpowiada za
czystość dróg, które podlegają generalnej dyrekcji. Zaznaczył też, że sprawa jest o tyle
skomplikowana, że dyrekcja nie dba o sprzątanie, a PUK tego robić nie może, bo droga
nie jest gminna. Powiedział również, że i tak jakoś stara się obejść pewne przepisy i np. z
firmą Femar stara się ustalić, by ci dbali o porządek na wałach, które jak wiadomo też nie
są gminy. Przy okazji powiedział radnym, że w ostatnim czasie zakupiono również kosze
na śmieci w ilości 50 szt., które trafią na miasto.
Radny Woźniak w celu uzupełnienia sprawy poruszonej przez radną Skubisz chciał dodać,
że wejrzał w dokumenty i chciał zauważyć, że „tu wszystko fajnie jest zrobione przez Pana
dyrektora”.
Punkt 19. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności złożenia do końca miesiąca
oświadczeń majątkowych.
Poprosił o dostarczenie do biura rady krótkich informacji na temat radnych , które będą
zamieszczone na stronie internetowej. Prośba została skierowana do tych radnych, którzy
jeszcze tego nie zrobili.
Przypomniał też, że w związku z zaproszeniami na uroczystości w biurze BMP należy
potwierdzić swój udział w obchodach dni europy.
Punkt 20. Zamknięcie VIII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:22 zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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