Protokół nr XIX
z przebiegu XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 12 grudnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala posiedzeń burmistrza,
godzina 15:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz

1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011 – DRUK nr 185
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 186
4. Projekt uchwały
RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomo ści, rolnego i leśnego –
DRUK nr 187
5. Zamknięcie XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:00 otworzył XIX
nadzwyczajną sesję, witając wszystkich obecnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji 11 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Uwag i wniosków nie wniesiono.
Punkt 2, 3, 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2011 – DRUK nr 185.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 185 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że w punkcie 2 uzasadnienia
jest pomyłka.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak przyznał rację przewodniczącemu i sprostował, że powinna
być kwota 27 900,00 zł.
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Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 186.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 186 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, jakie zmiany są w druku nr 187?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że w poprzedniej uchwale był błąd w
załączniku w deklaracji, dotyczący terminu składania. Uwagę na ten błąd zwróciła
Regionalna Izba Obrachunkowa. Skarbnik dodał, że inne gminy popełniły ten sam błąd.
Przewodniczący Rad Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił, by zwracać baczniejszą uwagę
na błędy i pilnować radców prawnych, żeby później radni nie musieli „świecić oczami”.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy projekt Śpiewająca Polska bilansuje się, czy też
gmina musi dokładać?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że jest dotacja.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy gmina dokłada?
Skarbik Gminy odpowiedział, że pieniądze na ten cel pochodzą z funduszu działania
przeciw alkoholizmowi.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, na co zostały obcięte pieniądze i czy cięcia były
celowe?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że cięcia były na podstawie pisma z finansów,
w którym były podane działy i rozdziały bez konkretnego celu.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy fundusz remontowy jest na jeden miesi ąc?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że pieniądze te należy odprowadzić
wspólnotom mieszkaniowym w związku ze zmianą w Zakładzie Administracji Mieniem
Komunalnym.
Radny Józef Grabowski zapytał, czy gmina ma środki na dekoracje świąteczne?
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że nie ma środków i trzeba oszczędzać,
podobnie jak w innych gminach. Burmistrz dodał, że stroiki są stare i w złym stanie
technicznym. Za samo przechowanie stroików gmina musiała Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych zapłacić 20 000,00 zł. Dodatkowo trzeba było zapłacić za montaż i
demontaż, więc kwota ta wyniosła 60 000,00 zł. Mieszkańcy nie będą zadowoleni z
powodu braku stroików, ale pole do popisu będą mieli przedsiębiorcy, którzy mogą
przyozdobić swoje sklepy.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że w Polsce inne miejscowości też nie są już tak
wystrojone.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że są składane oferty film na stroiki
ledowe i w przyszłym roku kwestia stroików będzie załatwiona począwszy od Placu
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Przyjaźni. Budżet domowy też trzeba oszczędzać i gmina też musi oszczędzać. Za
wszystko trzeba płacić. Na zakończenie burmistrz podziękował radnym za obecność na
sesji i dodał, że w środę odbędzie się kolegium w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Jeszcze w tym roku gmina będzie chciała uchwalić budżet na rok 2012. Co do budżetu
uwag nie ma, ale wszyscy obawiają się wskaźnika. Najważniejsza jest płynność i
zrównoważenie. Co można było zrobić zarządzeniem, zostało zrobione, ale pewne rzeczy
musiały zostać zrobione poprzez podjęcie uchwały i stąd dzisiejsza sesja celem
„wyczyszczenia budżetu”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 185 głosowało jednogłośnie 11 radnych.
Uchwała nr XIX/147/2011 RM w
Słubicach w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy na rok 2011.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 186 głosowało jednogłośnie 11 radnych.
.
Uchwała nr XIX/148/2011 RM w
Słubicach w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata
2011-2026 .
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 187 głosowało jednogłośnie 11 radnych.
Uchwała
nr
Uchwała
nr
XIX/149/2011 RM w Słubicach w
sprawie
określenia
wzorów
formularzy niezbędnych do wymiaru i
poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego .
Punkt 5. Zamknięcie XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 15:25 zamknął obrady XIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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