Protokół nr XVIII
z przebiegu XVIII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 14:00 do 18:20 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz

1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011 – DRUK nr 174.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 175.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Słubice w roku 2012 – DRUK nr 176.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych – DRUK nr 177.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości w Gminie Słubice – DRUK nr 178.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego –
DRUK nr 179.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2012 – 2015” będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp.
z o.o. w Słubicach – DRUK nr 180.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2012 – DRUK nr
181.
10. 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 –
DRUK nr 182.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – DRUK nr 183.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia Gminy Słubice do
wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych – DRUK nr 184.
13. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski radnych.
16. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
17. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:00 otworzył XVIII sesję
Rady Miejskiej w Słubicach.
Na ogólną liczbę 15 radnych na początku sesji uczestniczyło na początku14 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołów z XVI sesji z dnia 27 października 2011 r. i z XVII sesji
nadzwyczajnej z dnia 14 listopada 2011 r. nie zgłoszono i zostały one przyjęte przez
aklamację.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz wniósł o rozszerzenie porządku obrad o prezentację
filmu reklamującego gminę, a także o przedstawienie informacji na temat nowej strony
internetowej urzędu. Następnie burmistrz poinformował, iż będzie musiał opuścić
dzisiejsze posiedzenie z powodu uczestniczenia w otwarciu autostrady, które b ędzie miało
miejsce w Trzcielu i poprosił radnych o zrozumienie.
Zaproponowany porządek sesji został przez radnych zaakceptowany.
O godzinie 14:10 przyszedł radny Józef Grabowski zwiększając liczbę radnych do 15.
Informatyk Rafał Jeżak zaprezentował film reklamujący gminę, a także nową stronę
internetową urzędu, która ma funkcjonować od początku grudnia.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy będzie zamieszczony plan
miasta?
Informatyk Rafał Jeżak odpowiedział twierdząco.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy będzie mapa cmentarza?
Informatyk Rafał Jeżak odpowiedział, że istnieje taka możliwość.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił radnych, by w kilku zdaniach
złożyli informacje o sobie i załączyli zdjęcia.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że film i nowa strona internetowa wpisują
się we wspólną wizję miasta i jest to pierwszy wspólny krok, a środki na ten cel zostały
dobrze wydatkowane.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że film zrobił duże wrażenie i pokazał jakie Słubice są
piękne i że warto walczyć o dalszy ich rozwój.
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Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że gmina ma czym się pochwalić i że dużo
zostało w Słubicach zrobione.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poinformował, iż Pani Agnieszka Mińska
– dyrektor Biblioteki w Słubicach, a także Pan Ryszard Chustecki – dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji, chcieliby powiedzieć parę słów na temat ostatnich osiągnięć.
Pani dyrektor Agnieszka Mińska pochwaliła się osiągnięciami, dodała że biblioteka
współpracuje ze społecznością lokalną, a na zakończenie podziękowała radnym i
burmistrzowi za zaangażowanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował Pani dyrektor i dodał, że w
przyszłym roku w bibliotece zaplanowane zostanie spotkanie z radnymi.
Dyrektor OSiR Ryszard Chustecki pogratulował przedmówczyni, a następnie pochwalił się
osiągnięciami OSiR i podziękował radnym za zaangażowanie.
Pan Robert Tomczak - prezes stowarzyszenia Aktywni dla Powiatu także pochwalił się
osiągnięciami i omówił kwestie projektu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z terenów
wiejskich i dodał, że zarówno burmistrz jak i przewodniczący Rady Miejskiej zawsze
aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach. Na zakończenie Pan Tomczak na ręce
zastępcy burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej złożył podziękowania i wymienił
osoby, którym podziękowania także należą się.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował Panu Tomczakowi i dodał,
że takie przedsięwzięcia będzie zawsze wspierać tym bardziej że osiągnięcia są spore, a
dodatkowym atutem jest satysfakcja uczestników.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński podziękował prezesowi Robertowi Tomczakowi za
osiągnięcia i organizowanie imprez dla ogólnego zadowolenia, a nie dla korzyści.
Zastępca burmistrza podziękował wszystkim za wkład w rozwój lokalnego społeczeństwa,
ponieważ wkład ten w niedalekiej przyszłości odpłaci się.
Pani Izabela Glisic – główna specjalistka ds. projektu podziękowała burmistrzowi i
wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, a następnie powiedziała parę słów na
temat powstawania filmu i prezentacji na targach Pol -Eko. Pani Glisic powiedziała, że być
może uda się także zrealizować spot reklamowy, a na zakończenie przekazała parę
informatorów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił o dostarczenie większej liczby
informatorów.
Punkt 2 i 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2011 - DRUK nr 174.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 - DRUK nr 175.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach o nr: 174 i 175, omówił Skarbnik
Gminy Rafał Dydak.
O godzinie 14:55 wyszedł radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę radnych do 14.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 174 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 174 głosowali
2 głosami „za”, 1 głos „wstrzymany”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 175 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 175 głosowali
2 głosami „za”, 1 głos „wstrzymany”.
Dyskusja:
O godzinie 15:00 wrócił radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do 15.
Radna Krystyna Baczyńska poprosiła o wyjaśnienie punktu 1d projektu uchwały.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak wyjaśnił, iż jest to wkład do spółki OSiR w związku z
likwidacją zakładu, ponieważ od stycznia spółka nie miałaby środków.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 174 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVIII/136/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2011
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 175 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVIII/137/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 20112026.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy S łubice w
roku 2012 – DRUK nr 176
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 176 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 176 (6 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 176 głosowali
2 głosami „za”, 1 głos „wstrzymany”.
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Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 176 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
.
Uchwała nr XVIII/138/2011 RM w Słubicach w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Słubice w roku.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych – DRUK nr 177
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 177 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli 6 głosami „za” uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 177.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 177 głosowali
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na posiedzeniu komisji było wiele wątpliwości i pytań,
na które skarbnik gminy udzielił odpowiedzi. Radni poprosili o udostępnienie informacji na
temat stawek obowiązujących w innych gminach i informacja została udostępniona. Stawki
zaproponowane przez gminę Słubice są poprawne, przyjazne przewoźnikom,
przemyślane, wypośrodkowane i stąd brak dyskusji na sesji.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 177 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVIII/139/2011 RM w Słubicach w
sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości w Gminie Słubice – DRUK nr 178.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 178 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 6 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 178.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 178 głosowali
2 głosami „za”, 1 głos „wstrzymany”.
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Dyskusja:
Radny Jakub Piosik powiedział, że będzie głosować przeciwko podjęciu uchwały,
ponieważ uderzy ona w osoby, które prowadzą działalność na terenach wiejskich.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 178 głosowało 14 radnych, 1 radny głosował „
przeciwko”.
Uchwała nr XVIII/140/2011 RM w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości w Gminie Słubice.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński podziękował radnym za podjęcie uchwały, dzięki
której dochód z podatków w przyszłym roku wzrośnie o 400 tysięcy złotych.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i leśnego – DRUK nr
179.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 179 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 6 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 179.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 179 głosowali
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 179 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVIII/141/2011 RM w Słubicach w
sprawie
określenia
wzorów
formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:25 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:45 wznowił posiedzenie,
na którym obecnych było 13 radnych.
Punkt 8 i 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012
– 2015” będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach
– DRUK nr 180.
Projekt uchwały RM w Słubicach
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2012 – DRUK nr 181.
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Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach o nr: 180 i 181, omówił prezes
Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierz Góra.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 6 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 180.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 180 głosowali
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli 4 głosami „za” uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 181, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 181 głosowali
2 głosami „za”, 1 radny „ wstrzymał się” od głosowania.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że co 4 lata Rada Miejska przyjmuje wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, obecnie na
lata 2012 – 2015. Radny dodał, że plan jest zgrabnie opracowany, harmonogram tak że z
podaniem poszczególnych kwot i źródeł finansowania. Radny zapytał o wysokość podziału
środków przeznaczonych na piaskownik przedmuchiwany, a następnie poprosił o
wytłumaczenie pozycji 9 projektu i punktu nr 22 dotyczącego przebudowy przepompowni.
Radny zaproponował, by realizacja była także w formie tabelarycznej. Następnie radny
wspomniał o swojej wizycie i obserwowaniu ścieków z przepompowni, które kotłują się i
brudno wyglądają. Z oczyszczalni ścieki płyną oczyszczone, ale do kanałów
prawdopodobnie ktoś spuszcza ścieki bezpośrednio. Radny dodał, że zapewne tak się
dzieje i że zapewne fakt ten nie jest trudno ustalić, ale nie oczekuje odpowiedzi na tą
sugestię. Następnie radny poprosił o wytłumaczenie, na czym polega metoda krakingowa.
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra omówił zasadę funkcjonowania nowego piaskownika i
dodał, że takiego piaskownika nigdy nie było. Kwoty są określone w koncepcji, ponieważ
nie można przyjąć ich w inny sposób.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że są to kwoty zaplanowane
według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy.
Prezes ZUWŚ potwierdził słowa przewodniczącego Rady Miejskiej i dodał, że jest to
projekt z przyłączeniem, a następnie wytłumaczył kwestię kosztów i wymagania unijne.
Prezes obiecał, że w planie zostanie przedstawione jego rozliczenie i dodał, że czasami
dodatkowo trzeba wykonać zadania, które w planie nie są ujęte.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że chodzi o to, by rozliczenie
było także czytelne, tak jak sam plan.
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra odpowiedział, że jeśli chodzi o punkt 22, to przepompownia
należy do miasta, ponieważ parę lat temu została przejęta. Jest ona wyeksploatowana i
stwarza zagrożenie. W budżecie zadanie to było wpisane, ale zostało wykreślone.
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Radny Juliusz Żwirek zapytał, ile miasto zrzuca do niej ścieków?
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra odpowiedział, że odprowadzane są do niej ścieki z
zakładów przy ul. Transportowej, a także z: ul. Powstańców Wielkopolskich, Osiedla
Wandy, Ośrodka Sportu i Rekreacji, bazaru i części ulicy Sportowej. Pan Góra powiedział,
że metoda krakingowa jest metodą bezwykopową, a następnie wytłumaczył na czym ona
polega i dodał, że będzie ona zastosowana na ul. Sienkiewicza.
Radny Mariusz Olejniczak zapytał, czy strefa ekonomiczna jest także podłączona do
przepompowni przy PKS?
Prezes Kazimierz Góra zaprzeczył.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że w Starych Biskupicach od paru lat jest
warunkowe dopuszczenie wody do spożycia. Radny zapytał, jak sprawa ta wygląda na
dzień dzisiejszy? Radny dodał, że plan do 2015 roku został rzetelnie wykonany, a
następnie zapytał, co w kwestii ujęcia wody dla Kolonii Nowy Lubsz, ponieważ nie zostało
to ujęte w planie? Pobożnym życzeniem jest ujęcie w planie infrastruktury kanalizacyjnej
na terenach wiejskich. Radny zapytał także, kto będzie administratorem oczyszczalni, do
której podłączone będą Golice, a która zostaje oddana do użytku dnia 9 grudnia?
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że jest przewidziany projekt na położenie 3600
metrów wodociągu z Lubusza do Kolonii Nowy Lubusz. Koszt tego przedsięwzięcia jest
bardzo duży i dlatego nie został on w planie ujęty. Jeśli będą możliwości sfinansowania, to
zostanie on w planie ujęty. Następnie prezes omówił kwestie dotyczące problemów
pozyskania pozwolenia na budowę i wspomniał o możliwości pozyskania środków na
realizację inwestycji przy pomocy Agencji Nieruchomości Rolnych. Jakość wody w Nowym
Lubuszu jest dobra i normy nie są przekroczone. Problem był z manganem, ale obecnie
woda spełnia wszelkie normy. Odcinek Golice-Pamięcin będzie administrowany przez
spółkę. Sygnały obecnie przekazywane są do Górzycy, ale zostanie to zmienione.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że ZUWŚ dba o kanalizację burzową i zapytał, czy
jest możliwość, by ZUWŚ przejął ją od gminy i ile kosztuje wyprodukowanie 1 metra
sześciennego wody i ścieków?
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że radni otrzymali te
informacje w zestawieniu tabelarycznym.
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że na kanalizację burzową w budżecie nie ma
zapewnionych pieniędzy, a ZUWŚ i tak tym się zajmuje. Firma nie może robić czegoś z
czego nie ma dochodu. ZUWŚ mógłby przejąć od gminy, ale trzeba podać źródło
finansowania. Kanalizacja deszczowa wymaga dużo pracy i wydatków, ponieważ na
terenie miasta jest ona niewydolna, a do tego są jeszcze problemy z melioracją. Jeśli
kwestie te nie zostaną zgrane i nie będzie środków, to gmina będzie żyć od ulewy do
ulewy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że należy znaleźć jakieś
rozwiązanie.
Prezes Kazimierz Góra powiedział, że koszty, o które prosił radny Czesław Dzierniejko
zostały radnym przez burmistrza w zestawieniu tabelarycznym .
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Radna Krystyna Kiba powiedziała, że dużo robi się w dziedzinie kanalizacyjnowodociągowej w gminie w kierunku wiosek. Jednakże martwi fakt, że po doprowadzeniu
wodociągów do wsi, wiele gospodarstw nie podłącza się do wodociągów, więc inni będą
obciążani większymi kosztami, co widać w tabelkach. Wodociągi doprowadzane są po to,
by ludzie mogli poprawić sobie jakość życia. Radna powiedziała, że jeśli chodzi o uchwałę
jak w druku nr 180, to jest za przyjęciem, natomiast w imieniu Klubu Słubiczanie.pl,
przekazuje, iż zrozumiały jest fakt, że wszystko drożeje stąd także ta podwyżka. Należy
jednak także zrozumieć mieszkańców, którzy już dostali podwyżki za energię, gaz, inne
media i stąd członkowie klubu nie będą głosować nad projektem jednogłośnie, ponieważ
zaproponowana podwyżka jest bardzo duża.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, cyt: „ Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja
mam pytanie to Pana Prezesa. Ja na komisji już tam mówiłem w sprawie stanu
faktycznego w Lisowie, to wiemy. Następna sprawa jest bardzo przykra. W Golicach też
tam jest stan prawny nieuregulowany. Jest właściciel spadkobierca i tu będą problemy
chyba bardzo duże dla Pana spółki, bo jest właściciel, spadkobierca tych gruntów”.
Prezes Kazimierz Góra powiedział, że pierwszy raz o tym słyszy. Właścicielem działki, na
której znajduje się ujęcie wody jest gmina Słubice.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że kiedyś była Agencja Rolna.
Prezes Kazimierz Góra dodał, że kiedyś w 2005 roku teren ten został przekazany gminie.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że teraz jest spadkobierca, który
Świnoujściu, ale był już dopytywać się w Golicach i tu będzie problem.

mieszka w

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, iż rozumie, że jest to
zasygnalizowanie, ale nie jest przedmiotem sesji i nie ma możliwości podejmowania
decyzji w tym temacie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 180 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVIII/142/2011 RM w Słubicach w
sprawie uchwalenia „ Wieloletniego planu rozwoju
i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015”
będących w posiadaniu Zakładu Usług WodnoŚciekowych Sp. z o.o. w Słubicach.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 181 głosowało 10 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała nr XVIII/143/2011 RM w Słubicach w
sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na rok.
Punkt 10. 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 – DRUK nr
182.
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O godzinie 16:45 wyszedł radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę radnych do 14.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 182 omówił naczelnik Wydziału
Inwestycji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Bartosz Sianożęcki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 4 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 182.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 182 głosowali
2 głosami „za”, 1 radny głosował „przeciwko”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że w uchwale jest napisane, że jest to 15 groszy, ale
nie jest dopisane, że to stawka za metr na dobę.
Naczelnik Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że jest to zapisane w uchwale pierwotnej w
początkowym jej punkcie i dodał, że dzisiejsza uchwała jest jedynie uchwałą zmieniająca.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 182 głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”.
Uchwała nr XVIII/144/2011 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 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym – DRUK nr 183.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 183 omówił główny specjalista –
koordynator wieloosobowego stanowiska ds. bezpiecze ństwa ludności, zarządzania
kryzysowego i i informacji niejawnych Roman Filończuk dodając, iż w związku ze zmianą
przepisów rok temu, obecnie jest 29 strażaków gotowych do akcji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 4 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 183.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 183 głosowali
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy uchwała ta była konsultowana z Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi?
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Koordynator Roman Filończuk odpowiedział twierdząco i dodał, że odbywały się także
konsultacje telefoniczne z innymi gminami. Inne gminy mają tradycje w przeciwieństwie do
gminy Słubice. Pan Filończuk powiedział, że sytuacja była lepsza do momentu wejścia
rozporządzenia, a następnie omówił problemy związane z tym rozporządzeniem.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że to wcale nie jest tak, że w Rybocicach jest jeden
strażak OSP. Radny dodał, że wina jest w przepisach. Szkolenia są kilkudniowe, a
strażacy OSP są osobami pracującym i, które nie mogą pozwolić sobie na parodniowe
szkolenia. Dwukrotna nieobecność na szkoleniu powoduje dyskwalifikację. Strażakochotnik uczestniczy w akcji dla idei, a nie dla pieniędzy. Problem jest w przepisach i stąd
mała liczba strażaków OSP.
Koordynator Roman Filończuk powiedział, że w innych krajach Europy OSP to wolontariat,
a u nas nie ma takiej tradycji. W Argentynie i Chile OSP sama kupuje sobie sprzęt.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, cyt: „ Ja tutaj do Pana Romana też mam odnośnie
tych ochotników. Ochotnicy, Panie Romanie, to są praktycznie wszyscy zawodowi to co mi
wiadomo w Golicach. To są ludzie, którzy są po przeszkoleniach, pracują w Państwowej
Straży Pożarnej i nie wiem dlaczego ta straż tak źle funkcjonuje, ponieważ no nie ma
remizy, to wszyscy o tym wiedzą, nie. I dalej, gdzie ten samochód został przeniesiony, czy
wyprowadzony, bo nie wiem nic z tą strażą. Praktycznie nie funkcjonuje. Ostatnio trzy były
alarmy, nikogo nie było. No nie oszukujmy się, nie róbmy sztucznie ochotników z
zawodowców, bo to nie jest tak. To wszystko zmierza do nikąd. Tu Pan podkreślił, że nie
ma tradycji, to wiem, że na zachodzie, na rubieżach zachodnich Polski nigdy nie było i nie
będzie tradycji. Tutaj akurat pan burmistrz gdzieś tam z mazowieckiego, tam są tradycje
na pewno. Dlatego myślę, że straż w Golicach to jest ewenement w skali tu powiatu. To
nie funkcjonuje. Tym bardziej trzeba zacząć, że nie ma kierowców, bo młody strażak, to
nie stać go, bo 8 tysięcy żeby zrobić prawo jazdy. No nie oszukujmy się, że badania, to
wyjdzie prawie 10 tysięcy. Kierowca jest mieszkający w Lisowie, drugi w Słubicach
mieszka. No jak to ma funkcjonować, szkoda tylko tych środków budżetowych, tych
środków, którzy mieszkańcy płacą w podatkach. Tutaj naprawdę trzeba się zastanowić z
tym i pytam, gdzie jest ten samochód, bo nawet nie wiem jako mieszkaniec Golic nie wiem
gdzie jest ulokowany ten samochód?”
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że uwagi są słuszne, choć są
to interpelacje odbiegające od tematu. Przewodniczący poprosił, by koordynator Roman
Filończuk udzielił odpowiedzi jedynie w kwestii samochodu.
Roman Filończuk odpowiedział, że Ochotnicza Straż Pożarna działa według dwóch praw,
a mianowicie prawo o stowarzyszeniach i ustawa o ochronie przeciwpo żarowej, które są
przepisami oddzielnymi. Pan Woźniak wygrał sprawę w sądzie i udowodnił, że remiza
strażacka stoi na jego ziemi. W związku z powyższym do 30 października OSP otrzymała
termin opuszczenia remizy. Samochód został przestawiony na parking Państwowej Straży
Pożarnej, ponieważ członkowie działają jeszcze , ale nie mają remizy. Grupa siedmiu
ochotników za własne pieniądze i 200 zł z gminy wyremontowała garaż na terenie
spółdzielni w Golicach, gdzie prezes udzielił im gościnności. OSP Golice jest w drugim
rzucie użycia, ponieważ w pierwszym rzucie użycia jest OSP Słubice, która wchodzi w
system krajowy, gdzie od paru miesięcy jeżdżą niemal po całej Polsce. Obniżenia tych
kosztów jest dlatego, że ochotnicy ze Słubic otrzymują od państwa na koniec roku od ilości
wyjazdów zwrot częściowy poniesionych kosztów i oni mają prawo dofinansowania od
państwa sprzętu bojowego i innych rzeczy. Dlatego z kosztów należy zejść w ten sposób.
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Zawodowi strażacy z Golic poza służbą mają prawo działać w stowarzyszeniu i dlatego
działają.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że dopóki strażacy OSP są, to gmina ma
obowiązek zapewnić im środki i dodał, że w Rybocicach nie podchodzą do badań
lekarskich i stąd problem.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 183 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr XVIII/145/2011 RM w Słubicach
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia Gminy Słubice do
wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych – DRUK nr 184.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 184 omówił informatyk Rafał Jeżak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 6 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 184.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 184 głosowali
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 184 głosowało jednogłośnie14 radnych.
Uchwała nr XVIII/146/2011 RM w Słubicach
w sprawie przystąpienia Gminy Słubice do
wykonywania działalności w zakresie usług
telekomunikacyjnych.
Punkt 13. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński podziękował Radnym za podjęcie uchwał, a
następnie uzupełnił sprawozdanie międzysesyjne o informacje dotyczące:
- posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Sejmiku Województwa Lubuskiego w
sprawie wspólnej komunikacji,
- internetu i usług telekomunikacyjnych dla mieszkańców i propozycji z Collegium
Polonicum,
- taryf za dostarczenie wody i małego zainteresowania podłączeniem do wodociągu na
terenie wsi.
Na zakończenie zastępca Burmistrza zaapelował, by osoby z terenów wiejskich
podłączały się do wodociągu, dzięki któremu poprawi się ich jakość życia, i który stanowi
dobrodziejstwo.
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Punkt 14 i 15. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o :
- włączenie jednej lampy w parku pomiędzy ul. Mickiewicza i Placem Przyjaźni ( jedna
lampa świeci i radny chce, by świeciły się 2),
- wyjaśnienie sytuacji z firmą, która deklarowała się wybudować centrum handlowe w
miejscu „starej Biedronki” i przebudować skrzyżowanie,
- dopisanie do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012 problemu wsi i zaplanowanie
spotkania,
- omówienie na sesji kwestii dotyczących melioracji i wód opadowych, które stanowią
problem na: Placu Przyjaźni, Placu Bohaterów, ul. Wojska Polskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że sesja na wsi
zaplanowana jest na kwiecień 2012 r.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że jeśli chodzi o lampy, to gmina ma w
tym roku ważną jeszcze umowę z firmą Enea i wszystkie obiekty do niej należące są
zgłaszane. Enea działa opieszale. W przyszłym roku nie będzie przetargu na obsługę,
ponieważ, firma nie wywiązuje się z umowy. Gmina będzie działać doraźnie, będzie
zgłoszenie, usunięcie awarii i płatność.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że lampa nie działa.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że Enea ignoruje zgłoszenia i awarie
usuwa według własnego uznania i dodał, że oczywiście będzie monit w kwestii
oświetlenia. Jeśli chodzi o firmę i kwestię „starej Biedronki”, to było dużo zapewnień. Firma
doprowadziła do procesu i obecnie oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Było
także zapytanie o miejsce składowania gruzu. Właściciel stracił możliwość zarządzania
obiektem, ale na przełomie września/października odzyskał. Póki nie będzie
usystematyzowania prawnego wyrokiem sądu, to nic nie będzie robione. Jeśli chodzi o
Plac Bohaterów i wodę z opadów, to gmina będzie działać doraźnie. W budżecie na
przyszły rok nie zostały zaplanowane pieniądze na ten cel. Prezes ZUWŚ ma opracowany
gruntowny plan sanitarny na kwotę 20 mln zł i deszczowy na kwotę 10 mln zł, które chce
połączyć, ale musi być ustabilizowana sytuacja finansowa. Obecnie gmina nie ma
możliwości przebudowy kanalizacji. Gmina z powodu braku pieniędzy nie ma możliwości
przebudowania kanalizacji. Być może uda się przebudować kanalizację w 2014 r.,
ponieważ w 2013 r. będzie realizowana duża inwestycja dotycząca budowy przedszkola.
Radny Ryszard Potorski wniósł o:
- zastosowanie nowoczesnych, energooszczędnych lamp,
- zamontowanie czujników ruchu przy oświetleniu,
- zastanowienie się nad pozyskaniem energii do oświetlania z odnawialnych źródeł energii,
- wykorzystanie Internetu do autopromocji,
- dostęp do kamery monitorującej w Internecie,
- zamontowanie kamery monitorującej na sesji, dzięki czemu mieszkańcy obrady sesji
mogliby śledzić na bieżąco, a nie każdy ma podpisaną umowę z firmą Vectra,
- przedstawienie stanu przygotowań do zimy,
- udzielenie informacji najuboższym, gdzie można zaopatrzyć się w węgiel, piasek, opał na
zimę, ciepłą strawę i nocleg,
- udzielenie mieszkańcom wyjaśnień w sprawie działalności wspólnotowej Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym i uchwały w sprawie nadania statutu ZAMK w
Słubicach.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że uwarunkowania prawne
mówią, że ZAMK nie może prowadzić takiej działalności. Odpowiedź zostanie
przygotowana. Z burmistrzem były przeprowadzone rozmowy w kwestii kamery i
możliwości udostępnienia sesji poprzez internet.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że w kwestii oświetlenia przydałoby się
trochę innowacji i nowoczesnych, oszczędnościowych urządzeń. Oświetlenie gminy to
koszt wysokości 300 tys. zł, a 400 tys. zł, to koszt oświetlenia obiektów gminy. W sprawie
nowych oświetleń prowadzone są rozmowy. Nie ma możliwości, by co drugą lampę
wyłączyć, a jeśli tak jest to z powodu awarii. Zastępca przyznał, że propozycja
udostępnienia sesji poprzez Internet jest słuszna. Jeśli chodzi o przygotowanie do zimy, to
została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych i gmina będzie
reagować na bieżąco. W kwestii ciepłych posiłków i noclegów dla najuboższych, to
Ośrodek Pomocy Społecznej posiłki proponował, ale chętnych nie było. Posiłki dowożone
są do osób w ich miejscach zamieszkania. W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie
Sztabu Kryzysowego. W gminie są 3 osoby, które bronią się przed noclegownią, ponieważ
musiałyby dostosować się do regulaminu, a tego nie chcą. Jeśli chodzi o uchwałę
dotyczącą statutu ZAMK i działalności wspólnotowej, to w kwestii tej odbywają się
spotkania. Wolny rynek to konkurencja i cenowa i obsługi. Gmina nie może takiej
działalności prowadzić dalej. Zawsze okres zmian jest okresem burzy. Ze strony gminy
zostanie przygotowana odpowiednia informacja ze wskazaniem w jaki sposób problem
rozwiązać.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- uporządkowanie ogródka przy budynku na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Kopernika,
w którym mieści się Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego,
- uporządkowanie terenu za bankiem PKO,
- uporządkowanie terenu przy byłym Kinie Piast,
- udzielenie informacji, kto będzie zarządzać parkingami przy bazarach,
- udzielenie informacji, co z osobami, które handlują poza terenem bazaru i które miały
otrzymać wypowiedzenia,
- udzielenie informacji, jaka kwota z tej działalności wpływa do gminy,
- rozwiązanie problemu „burzówek” na ul. Kopernika i zalewanych piwnic w budynkach o
nr 83 i 84 z powodu wybetonowanych podwórek,
- zakazanie dalszego betonowania podwórek.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że ogródek należy do Sądu
Rejonowego w Słubicach i miarę możliwości sprawa ta zostanie zgłoszona właścicielom,
podobnie jak w przypadku terenu za pankiem PKO i Kina Piast. W przypadku kina
rozmowy są prowadzone, zostały zamontowane kratki , które miały odstraszać gołębie, a
które zostały zniszczone i wiszą. W dniu wczorajszym było doraźne sprzątanie. W
przypadku parkingu przy bazarze jest pewien problem. Bazar zosta ł ukończony, a zostało
podpisane daleko idące porozumienie gwarantujące stowarzyszeniu pewne prawa. Część
porozumień wygasa, gmina chce z powrotem parkingi. Kupcy zbudowali bazar, mieli tak że
zbudować parking. Z kłopotem należy zmierzyć się. Jest podjęta uchwała deklarująca
niesienie pomocy kupcom. W sprawie ulg dla bazarowiczów nale ży porozmawiać. Kwestia
jest skomplikowana i wspólnie z radnymi należy nad tym zastanowić się. Kupcy parkingi
chcą zachować dla siebie, a burmistrz ogłosić przetarg na ich prowadzenie.
O godzinie 17:55 wyszli radni: Maria Skalniak i Mariusz Olejniczak, zmniejszając liczbę
radnych do 12.
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Zastępca burmistrza kontynuując powiedział, że jeśli chodzi o działalność prowadzoną
poza terenem bazaru, to w jednym przypadku dzier żawa podpisana jest na okres 10 lat, a
wynosi ona 5 tys. zł miesięcznie. Zastępca dodał, że na tą chwilę nie orientuje się, jaki jest
wpływ z wszystkich działalności prowadzonych wokół bazaru. Terenem zarządza Ośrodek
Sportu i Rekreacji, który na wniosek 3 pozostałych podmiotów podpisał umowy na kolejne
3 lata, ale nie wiadomo było, kiedy bazar zostanie otwarty. W pierwotnej klauzuli było
napisane, że do momentu oddania bazaru. Jest to umowa dżentelmeńska. Jeśli chodzi o
betonowane podwórka, to system odpływu wody musi być i wydaje się, że jest to błąd w
sztuce budowlanej. W Słubicach problem ten nie jest rozwiązany i stanowi duże wyzwanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że jeśli chodzi o bazar, to
wcześniej w rachubę wchodził czynsz, a obecnie jedynie podatek i gmina na tym bardzo
dużo traci.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że gmina nie ma prawa pobierania opłaty
targowej, tylko czynsz dzierżawny.
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o:
- naprawienie dojazdu do posesji na ul. Grzybowej, na której doprowadzany by ł gaz,
- wyrwanie chaszczy na chodniku i drodze rowerowej prowadz ącej do hotelu Holidays.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że jeśli chodzi o uchwałę w sprawie Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym, to nie była ona jednoznaczna i dodała, że nie
wyobraża sobie, by ZAMK prowadził działalność niezgodnie z prawem. Być może obecnie
wykładnia jest dokładniejsza. Jeśli ZAMK niezgodnie z prawem prowadził działalność, to
powinien uchwały przygotować wcześniej, ponieważ obecna sytuacja jest dużym stresem
dla mieszkańców.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że problem polega na tym, że
zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi jest działalnością komercyjną. Gmina z mocy
ustawy o samorządzie gminnym nie może prowadzić działalności przynoszącej dochody,
co powoduje, że w żadnej formie prawnej, ani przez zakład budżetowy, ani poprzez
jednostkę, ani przez spółkę prawa handlowego ze 100% wkładem własnym, takowej
działalności prowadzić nie może. Jako zakład budżetowy działalności takiej także
prowadzić nie mogła, choć nikt tego nie kontrolował wcześniej w związku z czym zastany
stan dawny powodował, że działalność taką prowadziła. Wspólnoty mieszkaniowe
powstawały wskutek wyodrębnienia poszczególnych lokali mieszkaniowych z powodu
sprzedaży tych lokali i dlatego ten stan prawny nie do końca był uregulowany. Były też
wyroki sądowe, które mówiły w oględny sposób, że w takich wspólnotach, gdzie następuje
wyodrębnianie tych lokali prywatnych, gmina może się tym zajmować. Teraz po różnych
kontrolach NIK-u stanowisko jest jasne i na to stanowisko również powołał się Nadzór
Wojewody, że w żadnej formie gmina nie może prowadzić takiej działalności
gospodarczej.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że zadała pytanie w trakcie omawianie uchwały, czy
coś zmieni się w sprawie wspólnot i była odpowiedź, że nie.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że nie było takiej odpowiedzi,
ponieważ na komisjach było tłumaczone radnym, że jest pewne ryzyko, że Nadzór
Wojewody może zwrócić uwagę na zapis, na który faktycznie zwrócił uwagę i dlatego w tej
części uchylił ta uchwałę. Było mówione, że nic się nie zmieni pod tym kątem, że
mieszkańcy ogólnie nie odczują zmiany, jeśli chodzi o nazwę, obsługę, rachunki bankowe.
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Natomiast Nadzór Wojewody, to czego obawialiśmy się i o czym informowaliśmy na
komisjach, zwrócił na to uwagę i teraz musi nastąpić powolne regulowanie.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że właściwie to nie powolne i zapytała, czy powstał a
jednostka w ogóle będzie mogła administrować wspólnoty?
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała przecząco i dodała, że w ogóle
nie będzie mogła zarządzać żadnymi wspólnotami.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że w takiej sytuacji trzeba będzie poszukać sobie
innego zarządcy. Radna dodała, że z powodu różnych informacji nie do końca była w tej
kwestii zorientowana.
Radna Krystyna Skubisz w związku z podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wniosła o udzielenie informacji w jaki sposób
osoby prowadzące działalność przy ul. Sienkiewicza po jej lewej stronie będą miały
możliwość bezpiecznego zaparkowania, ponieważ dużo wysepek jest po prawej stronie.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że jest to uchwała intencyjna i
ujednolicająca. Wnioski będą rozpatrywane w miarę zasadności. Gmina nie jest
zobowiązana wszystkim zapewnić miejsca parkingowe. Na ul. Sienkiewicza jest kłopot,
podobnie jest z ul. Kopernika. Uchwała reguluje sposób parkowania w miejscach
zaznaczonych kopertami. Jeśli chodzi o ul. Grzybową, to sprawa, jeśli będzie można,
zostanie załatwiona „od ręki”.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o:
- zrobienie w budynku po świetlicy w Drzecinie 3-4 mieszkań celem sprzedania ich,
- wymianę 3 okien w świetlicy w Rybocicach – zgodnie z wcześniejszą obietnicą,
- naprawę oświetlenia w Golicach na ulicy Jasnej i Wodnej,
- dopilnowanie, by firma budująca oczyszczalnię w Golicach naprawiła zniszczone przez
siebie chodniki.
Radny Zbigniew Kubik wniósł, by dyskusje na sesjach ograniczyć poprzez bezpośrednie
zwracanie się z problemami do naczelników i kierowników tutejszego urzędu. Radny
dodał, że sam jest częstym gościem urzędu, ponieważ ze sprawami zwraca się
bezpośrednio do odpowiednich pracowników urzędu i fakt, że na sesji nie zabiera głosu,
nie oznacza, że pozostaje bierny i nic nie robi. Poprzez takie działanie sprawy są
załatwiane szybciej, a odpowiednie pisma przedkładane osobom, które zwracały się z
problemami do radnego. Na zakończenie radny dodał, że sesje należy skrócić, zamiast
mówić do kamery.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poparł wypowiedź radnego Zbigniewa
Kubika.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński także poparł radnego Zbigniewa Kubika i potwierdził,
że jest on częstym gościem urzędu. Następnie zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi na
wnioski radnego Andrzeja Wożniaka informując iż:
- Świetlica w Drzecinie przygotowywana jest do sprzedaży, obecnie trwa inwentaryzacja,
- na temat wymiany okien w Rybocicach była faktycznie o tym mowa, była koncepcja, by
świetlica wróciła do szkoły, a obecnie rozważana jest inna ewentualność i dlatego
inwestycja dotycząca wymiany okien jest wstrzymana,
- w sprawie lamp w Golicach gmina będzie interweniować,
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- na temat zniszczonych chodników w Golicach były już prowadzone rozmowy, sprawa ta
zostanie dopilnowana i załatwiona przez ostatecznym odbiorem dnia 9 grudnia.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że
odpowiedzialność nie spadła później na gminę.
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by

Zastępca Burmistrza Piotr Łuczynki odpowiedział, że sprawa ta zostanie dopilnowana.
Radny Józef Grabowski zaapelował do przedsiębiorców o umożliwienie zakupienia w
Słubicach flagi miejskiej i proporczyków na samochody.
Radny Juliusz Żwirek poparł wypowiedź radnego Zbigniewa Kubika i dodał, że problem
wód opadowych powinien zostać ujęty w programie, ponieważ „burzówki” są tematem
zalewającym gminę, który dotyczy także ul. Sienkiewicza.
Punkt 16. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
P{przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz z okazji imienin złożył życzenia
radnemu Andrzejowi Woźniakowi, a następnie poprosił radnych, by złożyli krótkie
informacje o sobie i zdjęcia celem zamieszczenia na nowej stronie internetowej urzędu.
Punkt 17. Zamknięcie XVIII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 18:20 zamknął obrady XVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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