Protokół nr XXIII
z przebiegu XXIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 29 marca 2012 r., sala 104
w godzinach 12:00 do 18:15 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza

1. Sprawy regulaminowe:
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podjęcia oświadczenia przez
Radę Miejską w Słubicach – DRUK nr 218.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania komisji doraźnej –
DRUK nr 219.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podjęcia działań przez
Burmistrza Słubic w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej transmisji
telewizyjnych sesji Rady Miejskiej w Słubicach przez Horyzont TV w
Słubicach – DRUK nr 220
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2012 – DRUK nr 221.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012-2026 –
DRUK nr 222.
6a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza
Słubic do wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją
wekslową - DRUK nr 249
7 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy Słubice w roku 2013 środków
stanowiących fundusz sołecki – DRUK nr 223
8 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podpisania porozumienia
dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Słubicki przedszkola
specjalnego w Słubicach – DRUK nr 224.
9 Projekt uchwały RM w Słubicach dotyczący uchwały 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 225
10 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu lokalu użytkowego – DRUK nr 226
11 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu lokali użytkowych – DRUK nr 227
12 Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie określenia
zasad w zakresie obrotu nieruchomościami– DRUK nr 228
13 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK
nr 229

14 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze
sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy
Pl. Przyjaźni 28/54 – DRUK nr 230
15 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze
sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy Pl. Przyjaźni
28/52 – DRUK nr 231
16 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
dla Gminu Słubice na rok 2012” – DRUK nr 232
17 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia regulaminu
targowiska miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach – DRUK nr 233
18 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Joanny Ostaniewicz na działalność kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słubicach – DRUK nr 234.
19 Informacja o stanie i remontach dróg gminnych, drogi gminne będące w
zarządzie Burmistrza Słubic – DRUK nr 235.
20 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 20072013 podjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr XVI/125/07 z dnia
28 grudnia 2007 r. – DRUK nr 236
21 Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z
Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011 – DRUK nr 237
22 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Słubicach oraz Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie – DRUK nr 238
23 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za
okres I-XII 2011 r. – DRUK nr 239
24 Sprawozdania z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w roku 2011 – DRUK nr 240
25 Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach –
rok 2011 – DRUK nr 241
26 Sprawozdanie z działalności Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w
roku 2011 – DRUK nr 242
27 Sprawozdanie za rok 2011 – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Słubicach – DRUK nr 243
28 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach za
2011 rok – DRUK nr 244
29 Informacja Zarządu o działalności Spółki za rok 2011 –Zakład Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. w Słubicach – DRUK nr 245
30 Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011 – Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach – DRUK nr 246
31 Działalność Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach w
2011 roku – DRUK nr 247

32 Ocena bezpieczeństwa – Sprawozdanie z wyników pracy Komendy
Powiatowej Policji w Słubicach w 2011 roku – DRUK nr 248.
33 Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
34 Interpelacje.
35 Wolne wnioski radnych.
36 Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
37 Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:00 otworzył XXIII
sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Na ogólną liczbę 15 radny w sesji uczestniczyło 13 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu.)
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokółu z ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokółu z XXII sesji z dnia 02 lutego 2012 r. nie zgłoszono
i został on przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do
przedłożonego porządku obrad.
Radny Jakub Piosik w imieniu Klub Radnych wniósł o wycofanie druku nr 229 w
celu dokładnego przeanalizowania tematu.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński przychylił się do wniosku
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan w imieniu Burmistrza Słubic wniósł o
rozszerzenie porządku obrad o pkt.6a, tj. projektu uchwały RM w Słubicach w
sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla
In blanco wraz z deklaracją wekslową, który został przedstawiony na
Komisjach Rady Miejskiej.
„Za” przyjęciem nowego porządku sesji głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Przewodniczący RM wniósł o przeniesienie punktu 32 na początek sesji, ze
względu na przedstawienie owczarka niemieckiego zakupionego dla Komendy
Powiatowej
w Słubicach
Komendant Rafał Wawrzyniak przedstawił stan bezpieczeństwa oraz wyniki
pracy Komendy Powiatowej w Słubicach Powiatowej Policji w 2011 r.

O godzinie 12:13 przybył radny Józef Grabowski .
Godzinie 12:16 przybył radny Juliusz Żwirek.
Od tego momentu rada obradowało w składzie 15 osobowym.
Punkt 2.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podjęcia oświadczenia przez Radę
Miejską w Słubicach – Druk nr 218.
Projekt uchwały omówił radny Ryszard Potorski.
Radny Juliusz Żwirek był przeciwny podjęcia uchwały dlatego, że są
odpowiednie instytucje, które powinny spór rozstrzygnąć.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko
przekazał, że członkowie Komisji podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druki nr 218 (5 głosami „za”, 2 radnych „przeciw”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że
członkowie Komisji 2 głosami „za” podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druki nr 218, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 218 głosowało 11 radnych, 1 radny
„przeciw” 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała nr XXIII/175/2012 RM w Słubicach
w sprawie podjęcia oświadczenia przez
Radę Miejską w Słubicach.
Punkt 3.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania Komisji doraźnej – Druk nr
219.
Projekt uchwały omówił radny Ryszard Potorski.
O godzina 12:42 salę obrad opuścił Zbigniew Kubik.
Radny Czesław Dzierniejko oświadczył, że na Komisji wstrzymał się od głosu,
jednakże teraz będzie głosował „za”.

Ustalono skład Komisji: Ryszard Potorski, Józef Grabowski, Ewa Chustecka,
Czesław Dzierniejko, Maria Skalniak, Krystyna Baczyńska. Komisja zobowiązana
została do zakończenia pracy z dniem 31 grudnia 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko
przekazał, że członkowie Komisji podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druki nr 219 (6 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 219 (4 głosy „za”).
„Za” podęciem uchwały jak w druku 219 jednogłośnie głosowało 14 radnych.
Uchwała nr XXIII/176/2012 RM w Słubicach
w sprawie powołania komisji doraźnej.
Na salę obrad o godzinie 12:43 powrócił radny Zbigniew Kubik, od tego momentu
rada obradowała w składzie 15 osobowym.
Punkt 4.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej
transmisji telewizyjnych sesji Rady Miejskiej w Słubicach przez Horyzont TV
w Słubicach – Druk nr 220.
Radny Jakub Piosik w imieniu Klubu Radnych omówił projekt uchwały
wyjaśniając, że ideą projektu uchwały nie było to, aby telewizja lub inne media
nie transmitowały obrad sesji, wnioskodawcy opowiadają się za jawnością. Nie
zgadzają się, że tak ogromne środki publiczne są wydawane na telewizją HTS,
gdy sytuacja finansowa Gminy jest ciężka. Wydatkowana kwota 60 tyś. zł jest
duża, informację to tej kwocie potwierdził Burmistrz na sesji w dniu 2 lutego 2012
r. Dodał, że telewizja HTS powinna utrzymywać się z reklam lub innych środków.
Zaapelował do Burmistrza, aby przedstawił zestawienie kosztów - ile kosztuje
Gminę telewizja HTS.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko
oświadczył, że członkowie Komisji podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druki nr 220 (5 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”).
Przewodniczący Komisja Sfery Socjalnej Józef Grabowski oświadczył, że
członkowie Komisji podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druki nr 220 (2 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu).
Dyskusja.

Radny Juliusz Żwirek powiedział, że bardzo dużo ludzi chce oglądać przekaz z
sesji, podkreślił że koszt 1.500,00 zł to nie są duże pieniądze i wierzy
Burmistrzowi, że nie jest to kwota 60 tyś. zł. Dlatego będzie głosował „przeciw”.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że mieszkańcy nie odnoszą się
merytorycznie do pracy radnych, tylko zwracają uwagę na to, jak się kto
zachowuje oraz co robi. Telewizja Kablowa też na pewno nie emituje programu
HTS za darmo. Jeżeli mówi się o oszczędzaniu to oszczędzać musimy wszyscy.
Dlatego poprosił o informację, ile Gmina wydatkuje środków z budżetu Gminy na
media.
Przewodniczący RM Piotr Kiedorowicz odpowiedział, że jest Komisja Rewizyjna,
która może wszystkie informacje sprawdzić.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że rozmawiamy tylko o telewizji HTS
podkreśliła, że członkowie Klubu Słubiczanie pl. będą. przeciwko tej uchwale.
Radna Krystyna Baczyńska, zgodziła się z radną
powiedziała, że jest za tym, aby sesje były transmitowane.

Krystyną

Kibą

Radna Maria Skalniak powiedziała, że telewizja HTS to młody podmiot, robią
dobrą robotę i należy im sprzyjać.
Radny Józef Grabowski powiedział, że dyskusja toczy się tylko o koszty
transmisji, czy to jest 60 tyś. zł czy też 18 tyś. zł, a zapytał o różnicę 48 tyś. zł na
co jest wydatkowana.
Radny Jakub Piosik na koniec jeszcze raz potwierdził, że wnioskodawcy nie chcą
rezygnować z transmisji sesji, jednakże nie w takim wydaniu. Transmisja to nie
jest promocja Gminy. Podkreślił, że ludzie faktycznie nie wiedzą nad czym
pracuje rada, tak jak powiedział kolega Potorski.
Wojciech Golubski z telewizja HTS złożył oświadczenie w sprawie dostępności
mieszkańców o informacji jak również oświadczył, że Urząd Miejski w Słubicach
w żaden sposób nie dotuje działalności telewizji.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że nie ma pieniędzy na nic, oszczędza się
wszędzie, natomiast telewizja HTS chce wyłudzić środki a Pan Burmistrz
defrauduje pieniądze. Telewizja kablowa ma znikomy zasięg, na wsi jej nie ma,
nie ma również internetu. Na wsi nie ma żadnych inwestycji, w świetlicach nie ma
nawet na czym siedzieć. Podkreślił, ze jest zwolennikiem, aby rozwiązać tę
umowę, będzie głosował „za”.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński podziękował za podjęcie uchwały w sprawie
podjęcia oświadczenia przez RM jak w druku 218. Jest to bardzo ważna uchwała
dla społeczeństwa.

W imieniu własnym i Burmistrza podkreślił, że jest zdziwiony stanowiskiem
zwłaszcza radnego Piosika. Wnioskodawcy walczą o media, a z drugiej strony
chcą zrezygnować z bezpośredniej transmisji sesji. Powiedział, że transmisja
sesji nie jest promocją miasta na zewnątrz. Ideą jest informowanie mieszkańców
o czym rozmawiamy, jakie są tematy oraz problemy naszego miasta.
Z Burmistrzem nie zgadzamy się na to, aby telewizja nie istniała. Widocznie
Państwo tego nie rozumiecie. Kolejny raz wyrażał zdziwienie do takiego projektu
uchwały. Wyjaśnił, że Burmistrz nie zrezygnuje z pracy z telewizją. Jeszcze raz
powiedział, że dziwi się propozycji takiej uchwały, a najbardziej jest zdziwiony
podpisami radnych popierających tę uchwałę.
Radny Jakub Piosik powiedział, że obłudą jest to, że 60 tyś. zł idzie na telewizję
HTS. Projekt podpisało 6 radnych, spytał więc czy radni są a społeczni jak to
określił pan Golubski. Dodał, że zostali wybrani przez mieszkańców i prezentują
również ich zdanie.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że może ostatni raz jesteśmy oglądani przez
mieszkańców, dlatego też poprosił o zrobienia zbliżenia twarzy radnych, żeby
było wiadomo, kto jak głosuje.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, „przeciw” głosowało 7 radnych,
2 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała nie została podjęta.
Przewodniczący R M Piotr Kiedrowicz o godz. 13:15 ogłosił przerwę.
Przewodniczący R M Piotr Kiedrowicz o godz. 13:30 wznowił posiedzenie, na
którym obecnych było 15 radnych.

Punkt 5 i 6.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2012 - druk nr 221.
Projekt uchwały RM w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026 – druk nr 222.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami
jak w drukach o nr: 221 i 222.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko
oświadczył, że członkowie Komisji jednogłośnie podjęli uchwały o pozytywnym
zaopiniowaniu projektów uchwał jak w druku nr 221 i nr 222 (7 głosów ”za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski oświadczył, że
członkowie komisji jednogłośnie podjęli uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwał jak w druku nr 221 i nr 222 (4 głosy „za”).

Dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego RM Mariusz Olejniczak wnosi o wyjaśnienie, dla jakiej
spółki przekazujemy kwotę 500.000 zł, prosi również Pana Prezes ZUWŚ
o wyjaśnienie sprawy modernizacji ujęcia wody Starych Biskupic, ponieważ w
wodzie znajdują się metale ciężkie.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak poinformował, że kwota 500.000 zł jest
uzupełnieniem dopłat w spółkach prawa handlowego, dotyczy to SOSiR w
Słubicach. Dodał, że przenosi się również środki związane z nowymi zadaniami
gminy – partycypacja w kosztach związana z utrzymaniem dzieci skierowanych
do placówek opiekuńczo – wychowawczych jak również na zabezpieczenie
środków na sterylizację i zakup środków żywności dla zwierząt. Tworzy się nowe
zadanie inwestycyjne „plac zabaw – park plac Wolności”, przenosi się środki na
budowę miejsca obrządku religijnego na cmentarzu w Golicach oraz
modernizację infrastruktury – bazar ul. Kopernika.
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra poinformował, że w ujęciu wody w Starych
Biskupicach nigdy nie było w składzie metali ciężkich. Przekroczenia to mangan
i żelazo. Modernizacja ujęcia wody jest planowana ze środków ZUWŚ oraz
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Oświadczył, że oczekujemy na
decyzję w sprawie dofinansowania.
„Za” podjęciem uchwał jak w druku 221 i 222
radnych.

jednogłośnie głosowało 15

Uchwała nr XXIII/177/2012 RM w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2012
Uchwała nr XXIII/178/2012 RM w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy S łubice na lata 2012 -2026.

Punkt 7.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania In blanko wraz z deklaracją wekslową - druk nr 249.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 249.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko
oświadczył, że członkowie Komisji jednogłośnie podjęli uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 249 (7 głosów „za”).

Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski oświadczył, że
członkowie Komisji jednogłośnie podjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 249 (4 głosy ”za”).
Dyskusja.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński oświadczył, że Gmina została wezwana
przez Firmę Krono-Invest z Żar o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości
w wysokości ok. 1,5 mln zł, ponieważ chcą, aby podatek był płacony w stawkach
podatku rolnego. Na drodze postępowania sądowego chcemy uregulować
sprawę. Weksel In Blanko jest po to, aby w razie konieczności mieć płynność
finansową.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 249 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr XXIII/179/2012 RM w sprawie
upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla In blanco
wraz z deklaracją podatkową.

Punkt 8.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy Słubice w roku 2013 środków stanowiących
fundusz sołecki – druk nr 223.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński przedstawił projekt uchwały jak w druku nr
223. Po przeprowadzonych rozmowach z sołtysami poinformował, że
przygotowany został jeden projekt uchwały.
Komisja Rozwoju Gospodarczego nie zaopiniowała projekt uchwały jak w druku
nr 223 (0 głosów „za”, „0” głosów „przeciw”, 7 radnych „wstrzymało się” od
głosu).
Komisja Sfery Socjalnej jednogłośnie podjęła uchwałę o
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 223 (4 głosy ”za”).

pozytywnym

Dyskusja:
Radny Jakub Piosik wniósł o wyjaśnienie, czy realizując inwestycje „moja mała
ojczyzna” wszystkie urządzenia będą takie same i jak jest ich koszt?

Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że wszystkie urządzenia są
takie same, a koszt jednego obiektu to ok. 60 tyś. zł
Sołtys wsi Nowy Lubisz Marcin Kalinowski powiedział, że nie zgadza się z
rezygnacji z funduszu sołeckiego. Gmina może prowadzić inwestycje a fundusz
sołecki powinien być do dyspozycji mieszkańców. Zwrócił się z apelem do
radnych, aby nie podejmowali przedstawionego projektu uchwały wyjaśniając, iż
nie było konsultacji z sołtysami w sprawie funduszu.
Sołtys wsi Świecko Ryszard Ostrowski okazał zdziwienie, rozmowy na ten temat
były na spotkaniach, jednakże nie było wszystkich sołtysów.
Sołtys wsi Pławidło Sławomir Gościk powiedział, że gdyby miał przyznany
fundusz sołecki to wraz z mieszkańcami uporządkował by park, zakupił
urządzenia zabawowe.
Radny Juliusz Żwirek zapytał się Burmistrza, czy jest druga wersja uchwały i co
będzie jeśli nie podejmiemy uchwały zgodnie z przepisami do końca marca br.
Zaproponował zrobienie przerwy.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że po konsultacji z zastępcami
ogłasza 15 minutową przerwę, celem uzgodnienia stanowiska sołtysów.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz. 14:30 wznowił posiedzenie, na
którym obecnych było 15 radnych
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zwrócił się do radnego Czesława
Dzierniejkę o przedstawienie stanowiska sołtysów.
Przewodniczący Czesław Dzierniejko przedstawił stanowisko sołtysów.
Obecnych było 9 sołtysów, 2 głosowało „za” wyodrębnieniem środków w
budżecie gminy środków na fundusz sołecki w roku 2013, 2 sołtysów
„wstrzymało się” od głosu, 5 było „przeciwko”. Zaznaczył również, aby na
przyszłość taka sytuacja się nie powtórzyła, a rozmowy z sołtysami należy
przeprowadzać przed sesją..
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 223
„wstrzymało się” od głosowania.

głosowało 13 radnych, 2 radnych

Uchwała nr XXIII/180/2012 RM w sprawie
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy Słubice w roku 2013
środków stanowiących fundusz sołecki.

Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podpisania porozumienia
dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Słubicki przedszkola
specjalnego – druk nr 224.
Zastępca Burmistrza Słubic Piotr Łuczyński omówił projekt uchwały wraz
z załącznikiem jak w druku nr 224, wnosząc autopoprawkę polegającej na
zmianie na „zawarcie” porozumienia, a nie „podpisania”, oraz w § 1 „Gmina
Słubice zawrze..”
Komisja Sfery Socjalnej jednogłośnie podjęła uchwałę o
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 224 (4 głosy ”za”).

pozytywnym

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 224 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XXIII/181/2012 RM w sprawie
podpisania porozumienia dotyczącego
założenia i prowadzenia przez Powiat
Słubicki przedszkola specjalnego
w Słubicach
Punkt 10.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego – druk nr 225.
Projekt uchwały omówił Kierownik Biura Marketingu i Realizacji Projektów
Przemysław Karg jak w druku 225.
Komisja Sfery Socjalnej jednogłośnie podjęła uchwałę o
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 225 (4 głosy ”za”).

pozytywnym

Zastępca Przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska poinformowała, że w
ostatnich dniach, ona jak również radna Krystyna Skubisz otrzymały dużo
telefonów od organizacji pozarządowych w sprawie podziału środków.
Poinformowały, że dysponentem środków jest Burmistrz Słubic.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o udzielenie informacji, czy wstępnie dokonano
podziału środków, zwrócił się do Burmistrza o przedstawienie informacji dla
wszystkich radnych, komu są one przydzielone i w jakiej wysokości, ludzie się o
to pytają.

Radny Ryszard Potorski wnosi o udzielenie informacji w
przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały, czy były jakieś uwagi.

sprawie

Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że podziałem środków
zajmuje się Burmistrz, nie ustalono jeszcze podziału kwoty dotacji, a decyzja
zapadnie 2 kwietnia br., a informacja zostanie przekazana radnym. Konsultacje
zostały przeprowadzone, jednakże brak było zainteresowania ze strony
organizacji pozarządowych.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że niewykorzystane środki powinny być
przydzielone dla klubów sportowych.
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan wyjaśniła, że kwota została zmniejszona po
analizie rozliczeń. Poinformowała, że w bieżącym roku nie ma już możliwości ich
rozdysponowania, bowiem przekazano je np. na zwiększenie godzin
w świetlicach.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że w przyszłorocznym
budżecie powinniśmy zostawić rezerwę, na różnie nieprzewidziane zdarzenia.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 225
„wstrzymało” się od głosowania.
Uchwała

nr

głosowało 13 radnych, 2 radnych

XXIII/182/2012

RM

zmieniającą

uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy

Gminy

Słubice

pozarządowymi,

podmiotami

działalność

pożytku

z

organizacjami
prowadzącymi
publicznego

i stowarzyszeniami jednostek samorządu.
Punkt 11
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu lokalu użytkowego – druk nr 226.
Dyrektora ZAMK Krzysztof Radkiewicz omówił projekt uchwały jak w druku 226
Komisja Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 226 (7 głosów „za”).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 226 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XXIII/182/2012 RM w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów najmu lokali użytkowych.

Punkt 12
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umowy najmu lokali użytkowych – druk nr 227.
Dyrektora ZAMK Krzysztof Radkiewicz omówił projekt uchwałę jak w druku 227.

Komisja Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie podjęła uchwały o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 227 (7 głosów „za”).

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 226 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XXIII/184/2012 RM w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu lokalu użytkowego.
Punkt 13.
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad
w zakresie obrotu - druk nr 228.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
i Architektury Tomasz Horbacz jak w druku 228.
Komisja Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 228 (7 głosów „za”).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 226 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XXIII/185/2012 RM o zmianie
uchwały w sprawie określenia zasad
w zakresie obrotu nieruchomościami.
Punkt 14.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu
mieszkalnego położonego w Słubicach przy placu Przyjaźni 28/54 – druk 230.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
i Architektury Tomasz Horbacz jak w druku 230.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 230 (6 głosów „przeciw”, 1 głos „za” ).

Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 230 (1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się” ).
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że osobiście zna wnioskodawców oraz ich
sytuację finansową, dlatego będzie głosował na „tak”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 230 głosowało 4 radnych, 11 radnych było
„przeciw”, uchwała nie została podjęta.
Punkt 15.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu
mieszkalnego położonego w Słubicach przy placu Przyjaźni 28/52 – druk nr 231
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
i Architektury Tomasz Horbacz jak w druku 231.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 231 (6 głosów „przeciw”, 1 głos „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 231 (2 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że również zna wnioskodawców oraz ich
sytuację finansową, dlatego będzie głosował na „tak”.
O godzinie 15:45 radny Andrzej Woźniak opuścił salę zmniejszając liczbę
radnych do 14.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 231 głosowało 2 radnych, 11 radnych było
„przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania, uchwała nie została podjęta.
Punkt 16.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia „programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt dla Gminy
Słubice na rok 2012” – druk 232.
Projekt uchwały wraz z załącznikami omówił Naczelnik Wydziału IRO Bartosz
Sianożęcki jak w druku 232.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 232 (6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymał się”).
Komisja Sfery Socjalnej jednogłośnie podjęła uchwałę o
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 232 (4 głosy ”za”).

pozytywnym

Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że będzie głosował na nie, ponieważ ma
kota i określenie „usypianie ślepych miotów” bardzo mu się nie podoba.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 231 głosowało 12 radnych, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała nr XXIII/186/2012 RM w Słubicach w sprawie
przyjęcia „Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla
Gminy Słubice na rok 2012.
Punkt 17.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
miejskiego przy ul.Kopernika w Słubicach – druk nr 233.
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki jak w druku
233.
O godzinie 16:05 radny Jakub Piosik wyszedł z sali zmniejszając liczbę radnych
do 13.
O godzinie 16:09 radny Juliusz Żwirek wyszedł z sali zmniejszając liczbę radnych
do 12.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku nr 233 (7 głosów „za”).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 233 głosowało 12 radnych,
Uchwała nr XXIII/187/2012 RM w Słubicach
W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
miejskiego przy ul. Kopernika w Słubicach

O godzinie 16:15 powrócił radny Juliusz Żwirek zwiększając liczbę radnych do
13.
Punkt 18.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny
Ostaniewicz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach- druk nr 234.

Projekt uchwały RM w Słubicach jak w druku nr 234 omówiła radna Maria
Skalniak.
Przewodniczący Komisji Czesław Dzierniejko okazał zdziwienie, pytając się
dlaczego radni rozpatrują takie sprawy.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny
Ostaniewicz na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
– Komisja Sfery Socjalnej zaakceptowała bez uwag.
O godzinie 16:15 wyszła radna Krystyna Skubisz zmniejszając liczbę radnych do
12.
O godzinie 16:20 powrócił radny Andrzej Woźniak zwiększając liczbę radnych do
13.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 233
„wstrzymał się” od głosowania.

głosowało 12 radnych, 1 radny

Uchwała nr XXIII/188/2012 RM w Słubicach
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani
Joanny Ostaniewicz na działalność kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
O godzinie 16:25 powrócił radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do 14.
Punkt 19 - 31
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że temat sprawozdań
z działalności za rok 2011 był dyskutowany na posiedzeniach obu komisja RM
chyba, że są dodatkowe pytania.
Radny Ryszard Potorski wniósł o udzielenie odpowiedzi do druku nr 245 i 246
w sprawach:
- jak się ma zakup inwestycji do zadań statutowych spółki PEC?
- jaki był przepływ pieniędzy pomiędzy spółkami?
Skarbnik Gminy Słubice odpowiedział następująco:
- ZEC sprzedał majątek Szczecińskiej Spółce, za środki otrzymane ze sprzedaży
ZEC kupił nieruchomość od Gminy Słubice, a SEC na majątku ZEC utworzył
nową Spółkę PEC,
- odnośnie przepływu pieniędzy, należy zwrócić się do Spółek.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o udzielenie odpowiedzi w sprawach:
- czy w Słubicach nie było odpowiednich kandydatów na prezesa Spółki PEC
oraz w jakiej wysokości są pobory prezesa Spółki oraz ile osób jest

zatrudnionych ?
Zastępca Burmistrza Słubic Piotr Łuczyński odpowiedział następująco:
- wybraliśmy Pana Marka Rusakiewicza, taka była nasza decyzja,
- pobory są niejawne, zdecydowanie mniejsze niż poprzedniego prezesa,
zatrudnione są dwie osoby. Spółka ma się przekształcić i zajmować między
innymi budową mieszkań.
O godzinie 16:15 wróciła radna Krystyna Skubisz zwiększając liczbę radnych do
15.
Punkt 32.
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrza

Słubic,

w

tym

(sprawozdanie w za łączeniu do protokołu)
Zastępca Burmistrza Słubic Piotr Łuczyński uzupełnił sprawozdanie o informację
dotyczącą wniosku o nabycie Terminalu Odpraw Towarowych w Świecku.
Powiedział, że gmina czeka na rozpatrzenie sprawy przez Starostę. Złożono
wniosek o zakup terminala na ręce Pana Starosty. Starosta zapewnił, że poprze
wniosek. Na sesji Rady Powiatu Słubickiego upoważniono Starostę do
przeprowadzenia negocjacji w sprawie zakupu terminala, czym gmina została
zaskoczona. Powiedział, że ma nadzieję, że nie dojdzie do licytacji zakupu
terminala pomiędzy Gminą a Starostą. Zapewnił, że uczynione zostanie
wszystko, aby terminal nabyć na zasadach określonych przez Pana Wojewodę.
Dyrektor SMOK Tomasz Pilarski radny Powiatu Słubickiego powiedział, że
należy zorganizować wspólne spotkanie obu rad, aby dojść do porozumienia w
sprawie zakupu terminala.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że jest to bardzo dobry
pomysł.

Punkt 33,34,35: interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Jakub Piosik wniósł o udzielenie informacji na piśmie dotyczącej spraw
kadrowych:
- ile obecnie toczy się spraw w sądach pracy w związku ze zwolnieniami
pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach ?
- jakie są koszty tych spraw ?

- ile z budżetu Gminy wydatkowano środków finansowych na odszkodowania z
tytułu przywrócenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach do pracy ?
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o udzielenie informacji na piśmie sprawy
dotyczącej zrzutu wody deszczowej z terenu ulic Wrocławskiej i Kościuszki w
związku z dzierżawą terenu jak w druku 229.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o udzielenie informacji na piśmie związanej
z dzierżawą gruntów, sposobu naliczenia opłat dzierżawnych zajmowanych
terenów przez kupców z ulicy Kupieckiej, jak również o:
- udzielenie odpowiedzi w sprawie wykonywania porządków w mieście po
okresie zimowym,
- utrzymania, naprawy i konserwacji placów zabaw,
- zabrudzonego wału p.powodziowego wzdłuż ulicy Szczecińskiej w kierunku
ogródków działkowych.
Radny Juliusz Żwirek wniósł o udzielenie odpowiedzi w sprawach:
- dotyczących porządku przy kinie,
- rozwiązania problemu parkingu dla mieszkańców Jedności Robotniczej oraz
ulicy Żwirki i Wigury.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o udzielenie informacji w sprawach:
- na prośbę mieszkańców wsi Nowy Lubusz nr 35 i 36, postawienia tabliczek z
oznakowaniem numerów budynku,
- zwrócenia uwagi na fakt zaorania dróg gruntowych prowadzących do punktu
czerpania wody.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o udzielenie informacji w sprawach:
- złego stanu nawierzchni drogi w Drzecinie w kierunku Rancza,
- bałaganu na cmentarzach komunalnych na terenach wiejskich.
O godzinie 17:31 salę opuściła radna Krystyna Skubisz zmniejszając liczbę
radnych do 14.
Radny Jakub Piosik wniósł o przesyłanie materiałów na sesję na prywatny mail.
Sołtys wsi Rybocic Jerzy Siodlarz wniósł o ponowne rozpatrzenia sprawy
związanej z usuwaniem drewna na rzece Ilance.
Zastępca Burmistrza Słubic Piotr Łuczyński odpowiedział następująco:
- sprzątanie po zimie wykonuje PUK Spółka z o.o. oraz 10 pracowników
interwencyjny,
- zawarto umowę na naprawę, konserwację i bieżące utrzymanie placów zabaw
na terenie gminy z PUK Spółka z. o.o w Słubicach,
- zajmowany dom przy ul 1-go Maja przez bezdomnych jest dużym problemem,
chcieliśmy pomóc, troje zostało zatrudnionych do sprzątania miasta,

O godzinie 17:26 salę opuściła radna Maria Skalniak zmniejszając liczbę radnych
do 13.
- bałaganu przy kinie, to wielki kłopot, będziemy wymuszać na właścicielu
utrzymanie porządku a jeśli będzie trzeba to będziemy karać mandatami,
O godzinie 17:31 przyszła radna Maria Skalniak zwiększając liczbę radnych do
14.
- droga do Rancza w Drzecinie ma zostać naprawiona przez firmę, która zajmuje
się utrzymanie parków i wału p. powodziowego, wg deklaracji właściciela, droga
zostanie naprawiona w terminie dwóch tygodni,
- cmentarze na terenach wiejskich będą posprzątane,
- drogi gruntowe na terenie gminy są naprawiane doraźnie, w ramach
zabezpieczonych środków finansowych.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział do radnego Andrzeja Woźniaka,
żeby publicznie przeprosił za słowa, które wypowiedział o defraudacji pieniędzy
przez niego oraz Burmistrza dla telewizji HTS, jest to oszczerstwo, jeżeli tego nie
uczyni to sprawa zostanie skierowana do prokuratury o pomówienie.
Radny Andrzej Woźniak odpowiedział, że Burmistrz ma duże doświadczenie
w składaniu spraw do prokuratury, CBŚ i innych instytucji.
O godzinie 17:45 wyszedł z sali radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę radnych
do 13.
O godzinie 17:48 wyszedł z sali radny Andrzej Woźniak zmniejszając liczbę
radnych do 12.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz oddał głos dla radnego Juliusza Żwirka
celem przedstawienia informacji z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. Integracji
Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu n/O.
O godzinie 17:53 powrócił na salę radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych
do 13.
O godzinie 17:55 powrócił na salę radny Andrzej Woźniak zwiększając liczbę
radnych do 14.
Radny Juliusz Żwirek przedstawił obszerną informację z posiedzenia Wspólnej
Komisji ds. Integracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu n/O.

Punkt 36. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
w Słubicach o godz. 18:15 zamknął obrady XXIII sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

protokółowała: Jolanta Machcińs

Uzupełnienie do protokółu nr XXIII z sesji Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
29 marca 2012 r.
„Punkt 30. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011 – Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o w Słubicach.
Radny Jakub Piosik pogratulował prezesowi PUK Romualdowi Paszko
otrzymanej nagrody Gazel Biznesu. Około 60 firm z naszego województwa
otrzymało tę nagrodę, w tym 5 podmiotów gospodarczych z naszej Gminy. Był na
jej wręczeniu, nasza Gmina ma się czym pochwalić. Uważa, że na sesję
kwietniową należałoby zaprosić podmioty gospodarcze, które otrzymały nagrodę,
aby im pogratulować
Prezes PUK Romuald Paszko wymienił firmy, które otrzymały nagrodę Gazele
Biznesu, są to Firma Wimar, Agrogobex, Polsped oraz Pani Juchniewicz.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz pogratulował laureatom, życząc dalszych
sukcesów powiedział, że to dobry pomysł, aby zaprosić podmioty gospodarcze
na najbliższą sesje.
Punkt 33, 34, 35. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Jakub Piosik wniósł o udzielenie informacji na piśmie dotyczącej spraw
kadrowych:
- ile obecnie toczy się spraw w sądach pracy w związku ze zwolnieniami
pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach ?
- jakie są koszty tych spraw ?
- ile z budżetu Gminy wydatkowano środków finansowych na odszkodowania
z tytułu przywrócenia pracowników Urzędu Miejskiego w Słubicach do pracy ?
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że przygotuje odpowiedź
na piśmie, będzie krótka bo nie ma takich spraw, nie wydatkowano środków
finansowych na odszkodowania.”
Protokół z XXIII sesji RM z dnia
z uzupełnieniem.

29 marca 2012 r. został przyjęty wraz

