Protokół nr XXI
z przebiegu XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 12 stycznia 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala konferencyjna,
godzina 15:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2012 - DRUK nr 201.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012-2026 – DRUK nr 202.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej na 2012 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na realizację
kalendarza imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych. – DRUK nr 203.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej na 2012 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach – DRUK nr
204.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Słubice dla terenu
przy ul. Kościuszki – DRUK nr 205.
7. Zamknięcie XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:00 otworzył XXI
nadzwyczajną sesję, witając wszystkich obecnych i informując, że sesja zwołana została
na wniosek grupy radnych, a także na prośbę burmistrza Słubic w związku z
koniecznością podjęcia uchwał dotyczących budżetu gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji 12 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 i 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2012 – DRUK nr 201.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012-2026 – DRUK nr 202.
Oba projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w drukach o nr 201 i 202 omówił Skarbnik
Gminy Rafał Dydak.
O godzinie 15:10 wyszedł radny Zbigniew Kubik zmniejszając liczbę radnych do 11.
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Dyskusja:
O godzinie 15:12 wrócił radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych do 12.
Radna Krystyna Baczyńska poprosiła o dokładniejsze wyjaśnienie kwoty przeznaczonej na
odszkodowania.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz udzielił odpowiedzi informując, iż odszkodowania
mają związek ze stratami wyrządzonymi wichurą. Następnie burmistrz wymienił straty, za
które będą odszkodowania. Burmistrz powiedział także parę słów na temat kosztów i
procedury związanej z wycinaniem drzew, a także o kanalizacji w Górzycy. Burmistrz
zaapelował do mieszkańców, by podłączali się do kanalizacji, ponieważ koszt związany z
podłączeniem, zdaniem burmistrza, nie jest duży, a odcinek wynosi około 10 metrów. W
przypadku, gdyby nikt nie chciał podłączyć się do kanalizacji, to gmina będzie zmuszona
ponosić koszt około 15 tys. zł miesięcznie. Burmistrz na załatwienie tej kwestii dał czas 6
miesięcy. Następnie burmistrz powiedział o przedłużeniu o miesiąc terminu
przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji i związanej z tym konieczności przekazania
kwot dotacji. Burmistrz dodał, że ma nadzieję, iż rzeczoznawcy zdążą w terminie.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że w Golicach odbyło się spotkanie i 95%
mieszkańców deklaruje chęć podłączenia się do kanalizacji. Radny dodał, że w niektórych
miejscach odległości do kanalizacji wynoszą ponad 20 metrów i zapytał, czy w takich
przypadkach wykopy mógłby zrobić Zakład Usług Wodno-Ściekowych? Radny wspomniał
o działalności Pana Stolarskiego.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że gminie nie wolno wykonywać prac
na terenach prywatnych i dodał, że działalność Pana Stolarskiego, o którym radny
wspomniał, jest znana. Bez udziału firm prywatnych kwestii tej nie da się załatwić,
ponieważ jest to naruszenie prawa. Na zakończenie burmistrz powiedział, że cieszy go
informacja radnego Andrzeja Woźniaka dotycząca dużego zainteresowania mieszkańców
Golic podłączeniem do kanalizacji.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 201 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr XXI/162/2011 RM w
Słubicach w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy na rok 2012.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 202 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
.
Uchwała nr XXI/163/2011 RM w
Słubicach w sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata
2012-2026 .
Punkt 4 i 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki
dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na
realizację kalendarza imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych. – DRUK nr 203.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej na 2012 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach – DRUK nr 204.
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Oba projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w drukach o nr 203 i 204 omówił Skarbnik
Gminy Rafał Dydak.
Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz zapytała, czy zostało wydane zarządzenie w sprawie rozliczania
dotacji przedmiotowych spółek?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że dnia 29 grudnia 2011 r. zostało wydane
takie zarządzenie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 203 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr XXI/164/2012 RM w
Słubicach w sprawie ustalenia
jednostkowej
stawki
dotacji
przedmiotowej na 2012 rok dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Słubicach na realizację kalendarza
imprez sportowych i sportoworekreacyjnych
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 204 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
.
Uchwała nr XXI/165/2012 RM w
Słubicach w sprawie ustalenia
jednostkowej
stawki
dotacji
przedmiotowej na 2012 rok dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Słubicach
Punkt 6.. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta S łubice dla terenu
przy ul. Kościuszki – DRUK nr 205.
Projekt uchwały jak w druku nr 205 omówił radny Jakub Piosik, informując, że sprawa ta
była omawiana na sesji dnia 29 grudnia, kwestie formalno -prawne zostały dopełnione,
mapka także została załączona.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek zwrócił uwagę, że podpisy pod wnioskiem powinny być czytelne,
ponieważ może się jedynie domyślać, kto wniosek podpisał. Radny zapytał, czy coś w tej
kwestii zmieniło się od ostatniej dyskusji i poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie
przez burmistrza Słubic.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że jest to wola grupy radnych, szanuje ją,
ale nie popiera. Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o obecną na sali telewizję HTS, to
nagrywanie sesji nadzwyczajnych nie jest przez gminę opłacane. Jeśli chodzi o projekt, to
radnym została przekazana do wiadomości decyzja nadzoru budowlanego. Następnie
burmistrz poprosił, by w projekcie uchwały zmienić załącznik graficzny, który obejmowałby
mniejszy teren. Szacunkowy koszt zmiany planu przedstawionego na tym załączniku, to
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kwota pomiędzy 60 a 100 tys. zł. Załącznik zawiera dużą zmianę w części miasta i stąd
prośba, by inicjator projektu zastanowił się i zrobił zmianę jednostkową, której koszt
wyniesie pomiędzy 8 a 16 tys. zł. Zdaniem burmistrza załącznik powinien zostać
zawężony. Gdyby załącznik został zmieniony, to byłoby 5 stron postępowania, a
wystarczy, że jedna strona nie wyrazi zgody, by zmiany nie było. W przypadku obecnego
załącznika jest około 70 stron postępowania wliczając w to wspólnoty mieszkaniowe. W
budżecie na rok 2012 zarezerwowane są środki na dokończenie 5 planów
zagospodarowania przestrzennego, plan Kunic. Jest te ż mała rezerwa w granicach 15 tys.
zł na inne działania. Burmistrz poprosił, by radni przemyśleli kwestie dotyczące załącznika,
ponieważ są inne wydatki, np. kwota 100 tys. zł w związku z koniecznością wymiany
pieca w bibliotece.
Radny Jakub Piosik poprosił o 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:40 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:55 wznowi ł posiedzenie, na
którym obecnych było 12 radnych.
Radny Jakub Piosik poinformował, że wnioskodawcy nie chcą zmieniać załącznika.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, iż myśli, że załącznik przedstawia wyrys kwartału i z
tego, co mu wiadomo, to nie trzeba będzie specjalnych konsultacji. Następnie radny
uargumentował zasadność załącznika i dodał, że burmistrz przesadził z podanymi
kosztami, ponieważ według wiedzy radnego będzie on dużo mniejszy.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że burmistrz mówi nieprawdę co do kosztów,
ponieważ wyniosą one do 20 tys. zł. Burmistrz kolejny raz mówi nieprawdę, ponieważ w
sprawie telewizji HTS też mówił nieprawdę, bo miało być 12 tys. zł, a w sprawozdaniu
okazało się, że było to 60 tys. zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał radnemu Andrzejowi
Woźniakowi wypowiedź stwierdzając, że odbiega ona od tematu projektu uchwa ły.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że ani radny Kubik, ani radny Woźniak nie
są planistami i dodał, że przeprowadził rozmowę z planistą. Następnie burmistrz podał
przykładowe koszty związane ze zmianami w planie zagospodarowania, które okre śla się
według powierzchni. Następnie burmistrz powiedział o procedurze związanej ze zmianą w
planie i dodał, że jedynie sugeruje, a decyzję podejmuje Rada Miejska. Burmistrz
powiedział, że nie chce, by było później niemiłe zaskoczenie. Następnie powiedział na
temat ilości stron postępowania i o tym, że wszystkie będą miały prawo głosu. Burmistrz
przytoczył temat „Komesu”, gdzie jedna strona odwołała się i dodał, że na sprawach tego
typu zna się, ponieważ ma do czynienia z nimi co dnia. Jeśli chodzi o telewizję HTS, to
wyemitowanie 1 sesji kosztuje 1500 zł. Kwota, o której była mowa, to kwota całościowa
wraz z informacjami samorządowymi. Burmistrz wspomniał, że były także wydarzenia, za
które HTS nie wystawił rachunków. Burmistrz powiedział, że nie może kłamać, ponieważ
są na to odpowiednie dokumenty, które można w każdej chwili sprawdzić, a kłamanie nie
jest jego ideą.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że radni powinni przejść do głosowania zamiast
dyskutować i wspomniała o piśmie i decyzji nadzoru budowlanego.
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Radny Jakub Piosik powiedział, że po raz pierwszy popiera radną Krystynę Skubisz i że
należy przejść do głosowania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 205 głosowało 8 radnych, 3 radnych głosowało
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Uchwała nr XXI/166/2012 RM w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Słubice dla
terenu przy ul. Kościuszki.
Punkt 5. Zamknięcie XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 16:05 zamknął obrady XXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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