Protokół nr XXV
z przebiegu XXV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 31 maja 2012 r. w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury w Słubicach
w godzinach 14:00 do 18:30 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 259.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 –
DRUK nr 260.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
jej zawarcia – DRUK nr 261.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK 262.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarci a umowy dzierżawy – DRUK nr 263.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach o uchwaleniu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzy ńsko –
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach – DRUK nr 264.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach – DRUK nr
265.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Pekaes S.A w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic–
DRUK nr 266.
10. Informacja na temat „Akcji Lato 2012” organizacja wypoczynku letniego dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Słubice – DRUK nr 267.
11. Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata 2007 – 2013
sprawozdanie za rok 2011 – DRUK nr 268.
12. Kultura na terenie Gminy Słubice – stan aktualny i perspektywy;
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 XXV sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1.
Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:00 otworzył XXV
sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Na ogólną liczbę 15 radny w sesji uczestniczyło 15 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu)
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Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokółu z ostatniej sesji Rady Miejskiej w
Słubicach.
Uwag do treści protokółu z XXIV sesji z dnia 26 kwietnia 2012 r. nie zgłoszono
i został on przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do
przedłożonego porządku obrad.
Punkt 2 i 3.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2012 - DRUK nr 259.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr 260.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak
w drukach o nr: 259 i 260;.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektów uchwał jak w druku nr: 259 i 260 (7 głosami „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu projektów
uchwał jak w drukach nr: 259 i 260 (3 głosami „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w drukach 259 i 260 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXV/198/2012 RM w Słubicach w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2012

Uchwała nr XXV/199/2012 RM w Słubicach w sprawie
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026
Punkt 4.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia –
DRUK nr 261.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz omówił projekt uchwały jak w druku o nr:261;.
.Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 261 (5 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”).
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Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 261 głosowało 12 radnych, 3 radnych
„wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXV/200/2012 RM w Słubicach w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
jej zawarcia
Punkt 5.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK 262.
Projekt uchwały omówił Tomasz Horbacz Naczelnik Wydziału Gospodarowania
Nieruchomościami i Architektury tak jak w druku 262.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 262 (4 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 262 głosowało14 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXV/201/2012 RM w Słubicach w sprawie
wyrażenia

zgody

na

zawarcie

kolejnych

umów

dzierżaw na nieruchomości gminne
Punkt 6.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 263.
Projekt uchwały omówił Tomasz Horbacz Naczelnik Wydziału Gospodarowania
Nieruchomościami i Architektury tak jak w druku 263.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 263 (6 głosami „za”).
Dyskusji brak
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 263 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XXV/202/2012 RM w Słubicach w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzier żawy

Punkt 7.
Projekt uchwały RM w Słubicach o uchwaleniu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb Kostrzy ńsko – Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słubicach – DRUK nr 264.
Projekt uchwały omówił Tomasz Horbacz Naczelnik Wydziału Gospodarowania
Nieruchomościami i Architektury tak jak w druku 264.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 264 (6 głosami „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 264 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała

nr

uchwaleniu

XXV/203/2012
zmiany

RM w Słubicach o
miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego terenu dla potrzeb
Kostrzyńsko

–

Słubickiej

Specjalnej

Strefy

Ekonomicznej w Słubicach
Punkt.8.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach – DRUK nr 265.
Projekt uchwały omówiła Alina Baldys kierownik OPS tak jak w druku 264.
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr: 265 (3 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Jakub Piosik zapytał, czy ocena zasobów pomocy społecznej gminy Słubice
została wykonana, termin minął 30 kwietnia br. oraz czy stanowisko z-cy kierownika
już było, czy jest to nowo utworzone stanowisko.
Pani Alina Baldys odpowiedziała, że ocena została wykonana w terminie, stanowisko
z-cy kierownika już było.
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że stanowisko jest, jednakże nie ma
potrzeby zatrudnienia nowej osoby.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 265 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXV/204/2012 RM w Słubicach w sprawie
zmiany

uchwały

dotyczącej

uchwalenia

Statutu

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Pekaes S.A w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic– DRUK nr
266.
Radna Maria Skalniak omówiła projekt uchwały tak jak w druku nr 266.
Dyskusja.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że nie zgadza się z zarzutem Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pekaes S.A , nikt z Komitetu nie rozmawiał z nim na
temat postawienia tablicy, dowiedział się o tej uchwale w roku 2011, rondo nie jest
własnością Gminy, administratorem jest GDDKiA w Zielonej Górze, dyrekcja nie
wyraża zgody na umieszczenie tablicy zaprojektowanej przez NSZZ „Solidarność”.
Administracyjnie uchwała jest zrealizowana, jedynie nie ustawiono tablicy. Są
ważniejsze sprawy od ustawienia tablicy, wszyscy wiedzą w jakiej sytuacji finansowej
znajduje się Gmina. Zapytał radnych, co jest ważniejsze, zapłacić za energię
elektryczną czy postawić tablicę, wybrał mniejsze zło. Dzisiaj dowiedział się, że
GDDKiA wyraziła zgodę na ustawienie tablicy, jednakże zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Na dzień dzisiejszy na ten cel nie ma pieniędzy, jeśli wygospodaruje
środki, to postawi tę tablicę, nie wie kiedy to będzie. Uważa, że stanowisko NSZZ
„Solidarność” jest dla niego krzywdzące.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że zgadza się z wypowiedzią Burmistrza,
administracyjnie nazwa jest nadana, powinna być również tablica, nie będzie
głosował za uchwałą.
Radna Maria Skalniak powiedziała, że nie ma złośliwości ze strony NSZZ
„Solidarność”, może ta skarga nie powinna trafić do rady miejskiej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 266 głosowało 5 radnych, „przeciw” głosowało 7
radnych, „wstrzymało się” od głosowania 3 radnych, uchwała nie została podjęta.
Punkt 10.
Informacja na temat „Akcji Lato 2012” organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Słubice – DRUK nr 267.
Informacja jak w druku nr 267 została przyjęta.
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Punkt 11.
Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata 2007 – 2013 sprawozdanie za
rok 2011 – DRUK nr 268.
Informacja jak w druku nr 268 została przyjęta.
Punkt 12.
Kultura na terenie Gminy Słubice – stan aktualny i perspektywy.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podziękował za przedstawienie prezentacji dla
Dyrektorów SMOK i Biblioteki Publicznej, poprosił o dyskusję na temat kultury w
naszej Gminie.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że ubolewa nad faktem, że nie wszyscy
mieszkańcy miasta korzystają z możliwości tych instytucji. Cieszy się, że coraz
więcej informacji jest pokazywanych w telewizji, instytucje działają bardzo dobrze,
zachęca wszystkich do ich odwiedzania.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że zajęcia przygotowane są dla różnych
grup wiekowych, prosi o przedstawienie oferty na wakacje.
Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej Agnieszka Mińska powiedziała, że w tym roku
wyjątkowo nie będzie zajęć wakacyjnych, ponieważ na dwa miesiące biblioteka
będzie zamknięta, ze względu na planowany remont placówki.
Radny Mariusz Olejniczak jest pod wrażeniem tego co zobaczył na prezentacji,
gratuluje pracownikom Biblioteki Publicznej oraz Dyrektorowi SMOK za studio
nagraniowe. Stwierdził, że jest mało imprez kulturalnych na terenach wiejskich.
Zwrócił się z prośbą do Dyrektora SMOK o pomoc w organizacji szerzenia kultury w
świetlicach wiejskich.
Dyrektor SMOK Tomasz Pilarski odpowiedział, że ze względów finansowych,
wiążących się z wyjazdami w każde miejsce, jest dużym problemem.
Efektywniejszym działaniem byłoby, aby dzieci przywozić do SMOK, służy zawsze
pomocą dla świetlicowych.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz. 16:45 ogłosił 15 min przerwę.
Po przerwie o godz.17:00 salę obrad opuścili radni: Zbigniew Kubik, Czesław
Dzierniejko, Andrzej Woźniak, Jakub Piosik.
O godzinie 17:00 Przewodniczący RM wznowił obrady sesji, od tego momentu w
obradach uczestniczyło 11 radnych.
Punkt 13
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz przedstawił obszerną informację z działalności
międzysesyjnej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokółu)
Punkt 14 i 15.
Interpelacje, wolne wioski radnych.
Radny Juliusz Żwirek poinformował o przebiegu blokady ulicy w dniu 25 maja br.
Mieszkańcy zorganizowali ją, bo domagają się wybudowania obwodnicy miasta.
Policja zrobiła blokadę jezdni, była bardzo dobrze zorganizowana, byli nią
zaskoczeni. Odpowiedziano im, że blokadę miasta przeprowadzono ze względu na
bezpieczeństwo uczestników protestu. Zdania na temat akcji protestacyjnej były
podzielone.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
1. wyjaśnienie jakie są możliwości wykonania modernizacji podwórka przy ul.
Kopernika 72-74, które jest w strasznym stanie,
2. postawienie znaku wjazdu (który został usunięty, nie wiadomo przez kogo) na
podwórku przy ul. Jed.Robotniczej – Nadodrzańska,
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że stan techniczny większości podwórek
jest bardzo zły, ale postara się pomóc doraźnie. Dewastacja znaków informacyjnych
to duży problem. Po przeprowadzeniu obowiązującej procedury, znak zostanie
ponownie postawiony.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o:
1. wybudowanie miasteczka ruchu drogowego,
2. zamontowanie lustra przy ul Jeziornej w Kunowicach,
3. oznakowania do posesji w Nowym Lubuszu.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że budowa miasteczka ruchu drogowego,
była ujęta w programie wyborczym, będzie budowane przy Szkole Podstawowej nr 1
w Słubicach. W sprawie montażu lustra przy ul.Jasnej w Kunowicach zwracał się do
GDDKiA w Zielonej Górze, jest to droga wojewódzka. Odpowiedziano mu, że ze
względu na brak środków finansowych lustro nie będzie montowane. Sam tego
zrobić nie może, ale będzie monitował w tej sprawie. Oznakowanie do posesji
zostanie zrobione.
Burmistrz odpowiedział na wniosek radnego Andrzeja Woźniaka w sprawie
zamontowania pachołków drogowych przy ul.Jasnej w Golicach, pachołki zostaną
zamontowane.

Punkt 16.
Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz w kilku zdaniach zreferował pracę Rady
Miejskiej wraz z biurem obsługi Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
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Radny Ryszard Potorski złożył sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej ds.
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Słubice na lata 2014 – 2018.
Punkt 17.
Zamknięcie XXV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie
18:30 zamknął obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Protokołowała: Jolanta Machcińska
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