Protokół nr XXVII
z przebiegu XXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 28 czerwca 2012 r. w świetlicy wiejskiej w Drzecinie
w godzinach 12:00 do 19:30 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe:
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/123/07 z
dnia 27 grudnia 2007 r. – DRUK nr 270.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy za rok 2011 – DRUK nr 271.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Słubic za rok 2011 – Druk nr 272.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2012 - DRUK nr 273.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK
nr 274.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek opłaty targowej
w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso – DRUK nr 275.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych – DRUK nr 276.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach o w sprawie zniesienia formy ochrony
przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody – DRUK nr 277.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej
zawarcia - DRUK nr 278.
11. 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 ul. Kopernika 71/8 – DRUK nr
279.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach o uchyleniu Uchwały Rady Miejskiej w
Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S łubice wraz z
obszarem funkcjonalnym Świecko – DRUK nr 280.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S łubice
wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko oraz do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta S łubice – DRUK nr 281.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi dot. zastrzeżeń do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słubicach, przekazanej przez Ministerstwo Zdrowi aDruk nr 282.
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Pekaes S.A w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic–
DRUK nr 283.
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16. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Słubice – stan aktualny i rozwój DRUK nr 284.
17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
18. Działalność oraz problemy rad sołeckich w Gminie.
a) prezentacja inwestycji na terenie wiejskim od roku 2006 –
Urząd Miejski w Słubicach,
b) problemy terenów wiejskich Gminy – wiceprzewodniczący RM
Mariusz Olejniczak,
c) prezentacja sołectw – sołtysi,
d) wystąpienie zaproszonych gości,
e) dyskusja.
19. Interpelacje.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
21. Wolne wnioski radnych.
22. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
23. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
24. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1.
Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:00 otworzył XXVII
sesję Rady Miejskiej w Słubicach witając wszystkich serdecznie, burmistrza, sołtysów
oraz zaproszonych gości. Posiedzenie XXVII sesji RM oprócz spraw bieżących oraz
podejmowanych projektów uchwał dotyczy problematyki wiejskiej.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu)

Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokółów z XXV i XXVI
Miejskiej w Słubicach.

sesji Rady

Uwag do treści protokołów z XXV sesji z dnia 31 maja 2012 r. oraz XXVI
nadzwyczajnej sesji z dnia 13 czerwca 2012 r. nie zgłoszono, zostały one przyjęte
przez aklamację.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do
przedłożonego porządku obrad.
Uwag brak.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz oddał głos Wiceprzewodniczącej RM Krystynie
Baczyńskiej, która poinformowała, że 13 czerwca w Warszawie wzięła udział
w konferencji podsumowującej program ”Samorząd wspierający szkoły z pasją”
realizowany w ramach inicjatywy flagowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do
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konkursu zgłosiło się 200 gmin. Z dumą informuje, że Urząd Miejski w Słubicach
otrzymał tytuł „Samorząd wspierający szkoły z pasją”, za organizację konkursów
organizowanych corocznie w szkołach na temat przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomani, to wielkie wyróżnienie. Dyplom przekazano na ręce Burmistrza Słubic
Tomasza Ciszewicza.
Punkt 2.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/123/07 z dnia
27 grudnia 2007 r. – DRUK nr 270;
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały, uzupełniła
wniosek o uchyleniu uchwały uzasadnieniem jak w druku nr 270.
Komisja Rozwoju Gospodarczego nie podjęła decyzję dotyczącą uchwały jak
w druku nr: 270 (6 radnych „wstrzyma ło się” od głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 270 (1 głos „za”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania ).
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na ten temat dużo rozmawiano, organizowano
spotkania z zainteresowanymi stronami, dyskusja była szeroka, spokojna. Otrzymał
nowe pismo ze Stowarzyszenia nie poparte argumentami, które go uraziło. Popiera
stanowisko Burmistrza, nie sądzi, aby Rada Miejska była wprowadzana w błąd, co
zarzuca Stowarzyszenie. Nic się nie zmieniło, nie bierze odpowiedzialności za
ewentualną sytuację patową po sesji. Ma interpretację prawną przedstawioną przez
Stowarzyszenie, ale ważniejsza jest opinia prawna radcy prawnego Urzędu
Miejskiego. Zauważył brak akceptacji radcy prawnego na uchwale, poprosił aby to
sprawdzić, wstrzyma się od głosowania.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że pięć lat temu, gdy podejmowała uchwałę
tłumaczono, iż kupcy mogą wybudować bazar na własny koszt i jest to zgodne
z prawem. Teraz okazało się, że uchwała nie ma mocy prawnej, zgadza się ze
stanowiskiem Burmistrza. Na spotkaniu z przedstawicielami bazaru zwróciła się do
radcy prawnego Urzędu Miejskiego z zapytaniem, czy stan prawny przed sesją
pozwala Burmistrzowi podpisywać umowy indywidualnie z osobami, które
zainwestowały w odbudowę bazaru. Dostała nowe uzasadnienie, bez podpisu radcy
prawnego, chce mieć pewność, że zagłosuje zgodnie z prawem, dlatego wstrzymuje
się od głosowania.
Przewodniczący RM powiedział, że ma przed sobą podpisany projekt uchwały przez
radcę prawnego. Radnej Krystynie Baczyńskiej chodziło o nowe uzasadnienie do
uchwały, które nie zostało podpisane przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego.
Radca prawny Anna Karpińska – Rapcewicz odpowiedziała, że chciała się zapoznać
z orzecznictwem na ten temat. Uważa, że rada gminy jest organem stanowiącym, do
kompetencji burmistrza należy gospodarowanie mieniem komunalnym. Przy
gospodarowaniu mieniem komunalnym potrzebuje zgody organu stanowiącego, taką
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zgodę rada uchwaliła. Burmistrz jest organem wykonawczym i ma obowiązek
wykonać uchwałę. Jeżeli Burmistrz chce podpisać umowę z osobami indywidualnymi
to musi tę uchwałę wyeliminować z obrotu prawnego.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że kupcy powinni przemawiać jednym głosem.
Obecnie strony są zwaśnione, powstał problem. Uważa, że nie do radnych należy
rozwiązywanie problemów powstałych pomiędzy kupcami, chce pomóc, ale nie wie
jak to zrobić. Powiedział, że sami mogą zarządzać i administrować bazarem, poprzez
Stowarzyszenie będzie się lepiej administrowało bazarem, będzie głosował
przeciwko, aby handlowcom pomóc.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że była jedyną osobą, która poparła projekt
uchwały na komisji sfery socjalnej. Uważa, że Burmistrz nie może narzucać z kim
kupiec ma podpisywać umowę. Każdy powinien sam decydować o swoim stanowisku
pracy, dlatego będzie głosowała za.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że poprzednia decyzja była słuszna, uchwałę
podjęto, nie było żadnej dyskusji, wojewoda nie zakwestionował uchwały jako nie
zgodnej z prawem. Będzie głosował za Stowarzyszeniem, ale ma pytanie o
konsekwencje prawne i finansowe w przypadku, gdyby umowa nie została podpisana
ze Stowarzyszeniem.
Radca prawny Anna Karpińska – Rapcewicz odpowiedziała, że będzie sugerowała
burmistrzowi, aby tę uchwałę wyłączyć z obrotu prawnego, decyzję podejmie
burmistrz. O skutkach finansowych trudno powiedzieć, ponieważ nie wiadomo
z jakimi roszczeniami wystąpią kupcy.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że radni nie są prawnikami, nadal nie rozumie,
który z prawników ma rację. Okazuje się, że uchwała z mocy prawa jest nieważna,
burmistrz może zawierać umowy na 3 lata, nie wie co ma myśleć w tej sprawie.
O godzinie 12:15 przybył radny Józef Grabowski.
Od tego momenty rada obradowała w składzie 15 osobowym.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że na bazarze rozpowszechniane są
przez Stowarzyszenie nieprawdziwe informacje na temat jego osoby jak i Urzędu
Miasta. Uważa, że musi to sprostować. Nieprawdą jest jakoby do Urzędu Miasta
wpłynęła kwota 1,5 mln zł z tytułu bezumownego korzystanie gruntu za rok 2011
i 2012, faktyczna kwota to 852 tyś. zł poparta fakturami. Odbywa się zastraszanie
kupców o wzroście opłat za korzystanie z gruntu. Administratorem bazaru jest
Stowarzyszenie, nie wie jakie faktury dla kupców wystawia. Burmistrz nie ma prawa
wtrącać się w funkcjonowanie bazaru, to decyzja kupców. Wypowiedział się tylko raz
na walnym zgromadzeniu, jest mu przykro, że bazarem nie może zarządzać SOSiR.
Przez sześć miesięcy prowadzone były rozmowy, czego efektem jest propozycja
projektu uchwały. W październiku zeszłego roku, zaczęły wpływać do Urzędu
Miejskiego wnioski od kupców o zawarcie indywidualnych umów, o tym fakcie
informował Stowarzyszenie. Po głębokiej analizie prawnej doszedł do wniosku, że
najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem dla miasta oraz kupców będzie uchylenie
obecnej uchwały, aby można było podjąć nową uchwałę, na podstawie której będzie
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mógł podpisać umowy z indywidualnymi kupcami, po uzyskaniu informacji, jakie
podmioty prowadzą działalność na terenie bazaru. Chciałby, aby wszyscy kupcy
upoważnili Stowarzyszenie do zawarcia umowy. Stało się inaczej, część kupców
tego nie chce, trzeba podjąć decyzję, która nie jest łatwa, stąd jego wniosek.
Przypomina, że był określone termin, w którym bazar powinien być oddany do
użytku. Oddany jest częściowo, nie wybudowano budynku administracyjnego,
parkingu oraz ogrodzenia. W jego ocenie Stowarzyszenie z kupcami zrobiło dobre
przedsięwzięcie, szanuje wszystkich kupców, nie chce przeszkadzać w działalności.
Stwierdził, że prawo nie jest doskonałe. Uważa, że należy uchylić uchwałę, która była
podjęta. Chciałby, aby umowy dzierżawy zostały zawarte pomiędzy Gminą, a
kupcami na takich samych zasadach jak dotychczas. Poprosił o zrozumienie,
zgodnie z opinią radców prawnych, nie może podjąć innej decyzji.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że należy zakończyć dyskusję i
przystąpić do głosowania.
W tym momencie pan Paweł Sławiak prezes Stowarzyszenia Handlowców „Odra”
wstał z miejsca dla publiczności, próbując zabrać głos w dyskusji.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zwrócił uwagę panu Pawłowi Sławiak, że nie
ma prawa głosu.
Pomimo ostrzeżenia, Pan Paweł Sławiak dalej zakłócał porządek obrad.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ponownie upomniał pana Pawła Sławiaka,
wyjaśniając, że na wniosek radnego mógłby udzielić głosu osobie nie będącej
radnym, takiego wniosku nie było. Ostrzegł, że podejmie niezbędne czynności w celu
przywrócenia porządku obrad, zarządził przerwanie obrad o godzinie 12:50
O godzinie 12:55 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wznowił obrady, zakończono
dyskusję, przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały jak w druku o nr 270.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 270 głosował jeden radny, 2 radnych głosowało
„przeciw” ,12 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała nie została podjęta.
Punkt 3 i 4
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za
rok 2011 – DRUK nr 271;
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Słubic za rok 2011 – Druk nr 272:
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak
w drukach o nr: 271 i 272;.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011 odczytała Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej Maria Skalniak.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu
projektów uchwał jak w drukach nr: 271 i 272 (6 głosami „za”).

Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu projektów
uchwał jak w drukach nr: 271 i 272 (4 głosami „za”).
Dyskusja.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że klub radnych słubiczanie.pl będą głosowali za
udzieleniem absolutorium, jednakże chcą okazać swoje niezadowolenie z powodu
braku realizacji uchwały w sprawie nauczania języka niemieckiego w szkołach.
Radny Juliusz Żwirek podziękował Skarbnikowi panu Rafałowi Dydak za rzetelne
oraz solidne wyjaśnienia w sprawie budżetu Gminy w roku 2011.
Radny Jakub Piosik powiedział, że klub radnych razem jest za udzieleniem
absolutorium szkoda, że nie ma w tej chwili burmistrza, ma prośbę do skarbnika, aby
znaleźć w budżecie 5 - 6 tyś zł na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul.
Wandy.
Radny Czesław Dzierniejko dziękuje pracownikom Urzędu Miejskiego oraz
Burmistrzowi za wykonanie solidnej pracy.
Radny Andrzej Woźniak składa podziękowania dla Burmistrza, dziękując za
wykonanie wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Rybocicach, prosząc o
przeprowadzenie również modernizacji oświetlenia.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 271 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała nr XXVII/205/2012 RM w Słubicach w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za rok 2011.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 272 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała nr XXVII/206/2012 RM w Słubicach w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic
za rok 2011.
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Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz podziękował radnym za udzielenie absolutorium
dodał, że jesteśmy jedyną gminą, która w ciągu roku zmniejszyła zadłużenie o 20 %,
podziękował współpracownikom oraz wszystkim osobom, które w tym pomog ły.
Punkt 5 i 6
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2012 - DRUK nr 273;:
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr 274:
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak
w drukach o nr: 273 i 274;.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu
projektów uchwał jak w drukach nr: 273 i 274 (6 głosami „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu projektów
uchwał jak w drukach nr: 273 i 274 (4 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, na czym ma polegać modernizacja świetlicy
wiejskiej w Kunowicach.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że na remoncie przeciekającego dachu.
Burmistrz Słubic powiedział, że remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kunowicach jest
skutkiem nierzetelnego i pośpiesznego wykonania adaptacji remizy strażackiej na
świetlicę wiejską.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 273 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała

nr

XXVII/207/2012

RM

w

Słubicach

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2012
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 274 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała

nr

XXVII/208/2012

RM

w

Słubicach

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 –
2026
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Punkt 7.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek opłaty targowej
w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso – DRUK nr 275:
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku o nr 275.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr: 275 (5 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu”).
Dyskusja.
Radny Jakub Piosik zapytał radcę prawnego, czy jeśli ktoś będzie chciał sprzedawać
watę cukrową, też będzie musiał płacić.
Radca prawny Anna Karpińska – Rapcewicz wyjaśniła, że nie będzie płacił, ponieważ
wata cukrowa nie jest wymieniona w projekcie uchwa ły.
Radny Andrzej Wożniak zapytał co to jest przyczepa, czy opłata będzie pobierana w
zależności od wielkości przyczepy oraz czy funkcja inkasa była uzgadniana
z sołtysami.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że przygotowując projekt uchwały sprawdzał jak jest
rozwiązana sprawa inkasa w innych gminach, jest różnie. Do Rady Miejskiej należy
decyzja, jaka formę przyjmiemy, za przyczepę się nie płaci. Sołtysi są na miejscu,
aby zmniejszyć koszty dojazdów inkasentów uważa, że to rozwiązanie jest najlepsze,
handel na terenach wiejskich odbywa się sporadycznie, zgodnie z prawem w
uchwale muszą być wymienieni z nazwiska inkasenci, przedstawia tylko propozycję.
O godzinie 13:45 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 14:00 wznowiono obrady.
Radca prawny Anna Karpińska – Rapcewicz wyjaśniła radnym definicję przyczepy –
pojazd bez silnika.
Radna Krystyna Kiba zaproponowała, aby w § 1 pkt. 3 dopisać „np” ponieważ
sprzedaż innych asortymentów niż wymienionych w projekcie uchwały, będzie
stanowić problem z ich klasyfikacją.
Radny Jakub Piosik zaproponował, aby dopisać „międzyinnymi”.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zapytał Burmistrza czy może wnieść takie
uzupełnienie.
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Odpowiedział Skarbnik Gminy Rafał Dydak, że dopisywanie może doprowadzać do
dyskusji z inkasentami, chodzi tu o produkty sezonowe.
Radny Józef Grabowski zapytał na jakich zasadach handlują przy Szkole
Podstawowej nr 1.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że nie jest to targowisko, osoby tam
handlujące nie muszą ponosić opłat.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że sołtysi zapytali się, dlaczego zróżnicowane
jest wynagrodzenie za inkaso pomiędzy miastem a wsią.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak wyjaśnił, że handel na terenie wiejskim jest znikomy,
odbywa się w jednym miejscu, w mieście inkasent musi się przemieszczać, koszty są
większe, jeżeli radni uważają, że wynagrodzenie za inkaso powinno być takie same
na terenie wiejski i miejskim, to przychyla się do wniosku, uchwała zostanie
zmieniona.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 275 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała

nr

XXVII/209/2012

RM

w

Słubicach

w sprawie określenia stawek opłaty targowej w
Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz oddał głos wiceprzewodniczącemu RM
Mariuszowi Olejniczakowi.
Wiceprzewodniczący Mariusz Olejniczak powitał zaproszonych gości na sesję RM
poświęconą problemom rad sołeckich w Gminie, dziękując za przybycie, proponuje
przenieść pkt. 18 porządku obrad ze względu na prośbę zaproszonych gości, którzy
mają zaplanowane w dniu dzisiejszym walne zgromadzenie, poprosił o wystąpienie
pana Andrzeja Chinalskiego z-cę dyrektora ARiMR z Zielonej Góry oraz pana
Zbigniewa Stolińskiego kierownika rejonu Słubice.
Pan Andrzej Chinalski dziękuje za oddanie mu głosu, pogratulował Burmistrzowi
Tomaszowi Ciszewiczowi oraz radnym RM za udzielone absolutorium, które w tak
trudnej sytuacji finansowej Gminy jest wielkim sukcesem. Powiedział, że ARiMR
powstała w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Została
wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej.
Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii
Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Głównymi beneficjentami
działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i
samorządy lokalne oraz podmioty z sektora rybackiego. Wsparcie finansowe
udzielane jest rolnikom proporcjonalnie do powierzchni upraw i posiadanych stad
zwierząt. Realizowane są zadania: płatności bezpośrednich, programu rozwoju
obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013, modernizacji gospodarstw rolnych,
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poprawie i rozwoju infrastruktury, poprawie środowiska naturalnego obszarów
wiejskich, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw oraz wspólna organizacja
rynku rybnego. ARiMR kontynuuje realizację pomocy ze środków krajowych w formie
dopłat oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Banki współpracujące z ARiMR
udzielają z własnych środków preferencyjnie oprocentowanych kredytów podmiotom
z sektora rolno – spożywczego. Podziękował za zaproszenie, życząc sukcesów i
pomyślności, zaznaczył, że zawsze służą pomocą, podkreślił, że dobrze jest, gdy
zauważane są problemy wsi.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak podziękował panu Andrzejowi
Chinalskiemu za przybycie oraz szczegółową prezentację zadań wykonywanych
przez ARiMR, poprosił o zabranie głosu kierownika Biura Powiatowego ARiMR pana
Zbigniewa Stolińskiego.
Pan Zbigniew Stoliński podziękowała za zaproszenie i oddanie głosu. Wyjaśnił, że
Biuro Powiatowe obsługuje tysiąc rolników., do 1 ha dopłaca się 1,2 tyś. zł.,
stwierdził, że bez płatności unijnych, rolnik dzisiaj byłby bankrutem. Poinformował, że
w roku bieżącym wprowadzono płatności obszarowe. Wydano 58 decyzji w sprawie
udzielenia pomocy rolnikom w wyniku powstania szkód spowodowanych suszą,
mrozami, dużymi opadami deszczu itp. Biuro służy zawsze pomocą oraz doradztwem
dla rolników., podziękował za uwagę, poprosił o pytania.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz zapytał jaka jest prawidłowość postępowania w
przypadku klęsk żywiołowych, co należy zrobić, gdzie się zwrócić.
Z-ca dyrektora Andrzej Chinalski odpowiedział, że w przypadku klęski żywiołowej
ARiMR zajmują się dopłatami do spowodowanych strat na podstawie oszacowanych
strat stwierdzonych przez komisje. Straty spowodowane przez zwierzynę szacują
Koła Łowieckie, spory rozstrzygane są na drodze postępowania sądowego.
Pan Zbigniew Stoliński powiedział, że w przypadku strat spowodowanych przez
warunki atmosferyczne, musi być złożony wniosek do burmistrza potwierdzony przez
instytut meteorologiczny, minimum przez trzech poszkodowanych. Burmistrz
przekazuje wniosek do Wojewody, który powołuje komisję do oszacowania strat.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak podziękował za wyjaśnienia i poprosił o
zabranie głosu Pana Pawła Kisielewskiego kierownika Lubuskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych oddział Słubice.
Pan Paweł Kisielewski powiedział, że w imieniu Dyrektora dziękuje za zaproszenie.
W miesiącu marcu przedstawił pełną informację z zakresu działań panu
Burmistrzowi, w ramach zabezpieczonych środków finansowych zostaną
oczyszczone kanały i rowy melioracyjne wie, że jest to mało w skali potrzeb, ale
takimi środkami dysponuje. W roku 2012 kończą się prace nad dokumentacją w
sprawie modernizacji wałów przeciwpowodziowych, otrzymają decyzję na budowę.
Radny Mariusz Olejniczak uważa, że środki finansowe na meliorację są za małe.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz poinformował, że miała odbyć się w dniu
dzisiejszym wizyta pana Ministra Skorupy i Wojewody, jednakże nie doszła do
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skutku. potwierdził informację przekazaną przez pan Pawła Kisielewskiego, Gmina
partycypuje w kosztach projektowanej dokumentacji, chce aby była zaprojektowana
ścieżka rowerowa, inwestycja prawdopodobnie zostanie rozpocz ęta w 2013 r.
Uważa, że melioracje powinny być priorytetem, gmina utrzymuje wał
przeciwpowodziowy w granicach administracyjnych miasta, podziękował Panu
Kisielewskiemu za bardzo dobrą współpracę.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak poprosił o zabranie głosu pana
Ryszarda Ostrowskiego Kierownika Powiatowego Biura Doradztwa Rolnego oddział
Słubice, który przeprosił za nieobecność dyrektora. Doradztwo Rolne pośredniczy
pomiędzy rolnikami a ARR, zajmuje się szerzeniem oświaty rolniczej, udziela pomocy
w zdobywaniu środków unijnych, wypełniania druków, dokumentacji, przeprowadza
szkolenia rolników, wszelkiego rodzaju kursy, targi, kiermasze oraz warsztaty,
zajmuje się promocja gmin.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak podziękował za wystąpienie i oddał głos
panu Ryszardowi Świderskiemu sołtysowi wsi Drzecin, który jako współgospodarz
zaprasza na przegląd i dorobek artystyczny czterech sołectw: Kunowic, Świecka,
Drzecina oraz Nowych Biskupic.
O godzinie 15:30 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 16:15 obrady zostały wznowione.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak powiedział, że jest pod wrażeniem, tego
co zobaczył na prezentacji dorobku artystycznego, złożył gratulacje dla sołtysów i
sołectw. Powiedział, że jeżeli jesteśmy przy problematyce rad sołecki, to przenieśmy
pkt. 18 jako pkt. 8 porządku obrad, poprosił panią sekretarz Katarzynę Mintus –
Trojan o prezentację inwestycji wykonanych na terenach wiejskich od roku 2006.
Punkt 8.
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan przedstawiła i szczegółowo omówiła jakie
zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na terenach wiejskich od roku 2006.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak szczegółowo przedstawił problemy
terenów wiejskich Gminy stwierdzając, że wiele zrobiono, jednakże to wciąż za mało
do potrzeb.
(wystąpienie wiceprzewodniczącego RM w załączeniu do protokółu)
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak poprosił sołtysów wsi Golic, Świecka,
Nowych Biskupic, Starych Biskupic, Kunic, Lisowa, Pławidła, Nowego Lubusza oraz
Drzecina o przedstawienie prezentacji sołectw.
Po przedstawieniu prezentacji odbyła się dyskusja.
O godzinie 17:30 wyszła radna Maria Skalniak zmniejszając liczbę radnych do 14.
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Radna Krystyna Kiba powiedziała, że porządek obrad można było inaczej
zorganizować, miała być prezentacja tylko tematyki wiejskiej, tak nie powinno być,
podziękowała sołtysom za przedstawioną prezentację.
Radny Józef Grabowski podziękował za prezentację powiedział, że była świetna, był
to dobry pomysł, można wymienić doświadczenia.
Radna Krystyna Baczyńska ma prośbę do sołtysów, którzy nie przegotowali
prezentację, o jej wykonanie i dostarczenie do biura rady.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz pogratulował sołtysom za przygotowanie
prezentacji wsi, przeprosił radnych, ale musiał opuścić posiedzenie sesji, ma ważne
spotkanie z dużą firmą, która chce zainwestować w naszej gminie, zastąpi jego
zastępca. Nie w pełni zgadza się z wystąpieniem wiceprzewodniczącego RM.
Powiedział, że jesteśmy państwem na dorobku, duże środki z budżetu Gminy
przeznaczone są na pomoc społeczną dla mieszkańców wsi, występuje duży
problem alkoholowy, duży wydatek to dowóz dzieci do szkół, przypomniał o dużym
zadłużeniu finansowym gminy.
Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaliczenia dróg
gminnych – DRUK nr 276:

do kategorii dróg

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki jak w druku nr
276.
Dyskusji brak.
O godzinie 18:25 wyszedł radny Mariusz Olejniczak zmniejszając liczbę radnych do
13.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr: 276 (6 głosami „za”).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 276 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała

nr

w sprawie

XXVII/210/2012
zaliczenia

dróg

RM
do

w

Słubicach

kategorii

dróg

gminnych
Punkt 10.
Projekt uchwały RM w Słubicach o w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
z drzewa uznanego za pomnik przyrody – DRUK nr 277:
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki jak w druku nr
277.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr: 277 (4 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosowania).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu uchwały jak w
druku nr 277 (4 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Jakub Piosik poprosił o informację w jakim terminie odbędzie się wycinka
dębu powiedział, że ma do niego sentyment.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 277 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała

nr

XXVII/211/2012

RM

w

Słubicach

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drz ewa
uznanego za pomnik przyrody.
Punkt 11.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia - DRUK nr
278:
Kierownik ZAMK Bolesław Wójtowicz omówił projekt uchwały jak w druku nr 278.
Dyskusji brak.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr: 278 (6 głosami „za”).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 278 głosowało 12 radnych, jeden radny
„wstrzymał się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała

nr

XXVII/212/2012

RM

w

Słubicach

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmy

oraz

odstąpienia

od

obowiązku

przetargowego trybu jej zawarcia
Punkt 12.
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 ul. Kopernika 71/8 – DRUK nr 279;
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Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały jak w druku nr
279.
O godzinie 18:30 wyszedł radny Andrzej Wożniak zmniejszając liczbę radnych do 12.
Dyskusja.
Radny Jarosław Sadowski poinformował dodatkowo, że pasierb zameldowany jest w
lokalu od 50 lat.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że budynek jest w bardzo złym stanie
technicznym, starsze osoby nie mają sił na wykonywaniu remontów.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr: 279 (3 głosami „za”, 3 radnych „wstrzymało się” od
głosowania ).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 279 głosowało 9 radnych, 3 radnych „wstrzymało
się” od głosowania, uchwała została podjęta.

Uchwała

nr

XXVII/213/2012

RM

w

Słubicach

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze
sprzedażą

lokalu

mieszkalnego

położonego

w

Słubicach przy ul. Kopernika 71/8
Punkt 13 i 14.
Projekt uchwały RM w Słubicach o uchyleniu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym
Świecko – DRUK nr 280;
Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany do zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S łubice wraz z
obszarem funkcjonalnym Świecko oraz do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta S łubice – DRUK nr 281;
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński omówił projekty uchwał jak w drukach o nr: 280 i
281.
Dyskusji brak.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w drukach o nr: 280 i 281 (6 głosami „za”).
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„Za” podjęciem uchwał jak w drukach nr 280 głosowało jednogłośnie 12 radnych,
uchwała została podjęta.
O godzinie 18:40 przyszli radni: Mariusz Olejniczak, Andrzej Wożniak zwiększając
liczbę radnych do 14.
Uchwała nr XXVII/214/2012 RM w Słubicach o
uchyleniu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do
zmian

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem
funkcjonalnym Świecko
„Za” podjęciem uchwał jak w drukach nr 281 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała

nr

XXVII/215/2012

RM

Słubicach

o

przystąpieniu do sporządzenia zmiany do zmian
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem
funkcjonalnym Świecko oraz do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego cent rum
miasta Słubice
Punkt 15.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi dot. zastrzeżeń do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słubicach, przekazanej przez Ministerstwo Zdrowi a - Druk nr
282.
Radny Jakub Piosik w zastępstwie przewodniczącej komisji rewizyjnej szczegółowo
omówił projekt uchwały jak w druku o nr 282.
Dyskusja.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że pracownicy Ośrodka Opieki Społecznej powinni
rzetelnie poinformować zainteresowanego o procedurach załatwienia sprawy bez
względu na to, kto ma rację.
Radna Krystyna Skubisz poprosiła panią Alinę Baldys kierownika OPS, aby na
piśmie poinformowała o sposobie załatwienia sprawy.
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Do prośby przyłączył się radny Jakub Piosik dodając, aby informację o sposobie
załatwienia sprawy otrzymali wszyscy radni.

„Za” podjęciem uchwał jak w druku o nr 282 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXVII/216/2012 RM w Słubicach w
sprawie skargi dot. zastrzeżeń do Ośrodka Pomocy
Społecznej

w

Słubicach,

przekazanej

przez

Ministerstwo Zdrowia
Punkt 16.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność Pekaes S.A w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic– DRUK nr
283.
Radny Jakub Piosik w zastępstwie przewodniczącej komisji rewizyjnej omówił projekt
uchwały jak w druku o nr 283.
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że temat jest niepotrzebny, to nie skarga tylko
wniosek. Burmistrz obiecał, że jak tylko znajdzie wolne środki finansowe, tablicę
postawi, należy poczekać.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że jest zgoda na postawienie tablicy,
przystępują do realizacji.
„Za” podjęciem uchwał jak w druku o nr 283 głosowało 7 radnych, 5 radnych
głosowało „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od glosowania, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XXVII/217/2012 RM w Słubicach w
sprawie

skargi

Solidarność

Komisji

Pekaes

S.A

Zakładowej
w

NSZZ

Słubicach

na

bezczynność Burmistrza Słubic.
Punkt 17.
Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Słubice – stan aktualny i rozwój - DRUK
nr 284.
Informacja jak w druku o nr 284 została przyjęta.
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Punkt 18.
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
Z – ca Burmistrz Piotr Łuczyński przedstawił obszerną informację z działalności
międzysesyjnej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokółu)
Punkt 19,20,21.
Interpelacje, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji, wolne
wnioski radnych.
Radna Krystyna Kiba podziękowała za wykonanie remontu drogi w kierunku
ogródków działkowych „Zorza”, oraz drogi pomiędzy ulicami Sienkiewicza Paderewskiego.
Radna Krystyna Skubisz poprosiła w wyjaśnienie samowoli budowlanej przy ul.
Kościuszki (kontener na sprzedaż papierosów), powinna być dawno rozebrana.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że umowa dzierżawy została
rozwiązana, usunięcie kontenera powinno odbyć się w ciągu miesiąca.
Radny Jakub Piosik poprosił, aby pism pani radnej Krystyny Skubisz nie wkładać mu
do korespondencji, ponieważ nic z nich nie rozumie.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że rozmawiał z koleżankami i kolegami, żeby
ponownie poruszyć temat artykułu, który ukazał się w Gazecie Lubuskiej napisany
przez panią Bielecką o jego sprostowanie. Pani Bielecka napisała, że gmina ma
kłopoty finansowe, występują duże zaległości, które trzeba nadrabiać, że tej sytuacji
winni są radni z poprzedniej kadencji, skład rady był prawie taki sam, było 12
radnych, którzy ponownie zostali wybrani w tej kadencji, są winni zadłużenia gminy,
głosowali jak kazał Burmistrz Bodziacki. Demontował to na komisji Burmistrz
Ciszewicz, jest usatysfakcjonowany tą wypowiedzią. Dziękował dzisiaj Skarbnikowi,
za rzetelną informację. Zaznaczył, że wtedy też tak było. Tych 12 radnych co byli
poprzednio żądali informacji. Byliśmy informowani, że jest ok. rada była bardzo
aktywna.Obecna jest pani sekretarz, która wie jak niektórzy pracownicy oprac owywali
budżet. Ludzie nas zaczepiają, pytając się, jak pracowaliście, byliśmy informowani,
że nie ma dużego zadłużenia. Dzisiaj też są problemy, chociażby w sprawie bazaru.
Jedni chcą, aby umowy podpisywać z burmistrzem, inni chcą inaczej. Ponownie
poprosił, aby Burmistrz Tomasz Ciszewicz zwrócił się do pani Bieleckiej o
sprostowanie artykułu, żeby pani Bielecka nie pisała, że powiedział to Burmistrz
Ciszewicz, jest to jej komentarz. Żałuje, że nie ma w tej chwili Burmistrza Ciszewicza.
Wie, że powstał ZEC i SEC, poprosił o wyjaśnienie czym zajmuje się ZEC, jakie ma
zatrudnienie oraz gdzie mieści się siedziba spółki.
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Z-ca Burmistrza odpowiedział, że w sprawie artykułu Burmistrz Ciszewicz już
demontował treść artykułu zwłaszcza tytułu. Starają się w kontaktach z mediami, aby
wypowiedzi były jak najbardziej odzwierciedlające wypowiedzi. Zdarzało się, że
artykuły były nierzetelne. Będą rozmawiać, najbardziej zabolał w artykule tytuł, nie
pod wszystkim się podpisują. Słubice mają swoje problemy, ale nie takie, żeby kładły
na łopatki. Wprowadzony został plan naprawy, który działa, przekazujemy rzetelne
informacje, spotykamy się, rozmawiamy. Nie trzeba i nie należy tak pisać o
Słubicach. Państwo we własnym zakresie podejmujecie decyzje, takie jakie uważacie
za stosowne, my ze swej strony przekazujemy pełne informacje.
W wyniku przekształcenia powstały spółki trzy spółki ZEC, PEC i SEC . PEC zajmuje
się dostawa ciepła dla miasta Słubice, należy w 100 % do spółki SEC tj.
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Spółka ZEC jest w tracie przekształcenia, siedziba
spółki znajduje się przy ul. Konstytucji 3 - go Maja, zatrudnione są dwie osoby,
docelowo spółka zajmować ma się budową mieszkań, na terenie który stanowi jej
majątek spółki, róg ulic Mieszka I – Konstytucji 3-go Maja.
Radny Juliusz Żwirek odpowiedział do Z-cy Burmistrza Piotra Łuczyńskiego, że nie
zrozumiał o czym on mówił, w kwestii funkcjonowania rady, dobrze wie co ma robi ć,
a co nie. Chodziło o to, aby przekazał Burmistrzowi Ciszewiczowi, żeby się odniósł
do artykułu, porozmawiał z panią Bielecką o sprostowaniu, że jeżeli nie autoryzuje
tekstu, to niech to sprostuje.
Radny Jarosław Sadowski poprosił panią dyrektor ZAO, aby w przyszłym roku
szkolnym lekcje wychowania fizycznego klas 4 - 6 odbywały się osobno.
Radny Ryszard Potorski złożył wniosek, aby w przyszłym roku szkolny utworzyć
fundusz stypendialny dla uzdolnionych dzieci z terenów wiejskich.
Radny Józef Grabowski w imieniu mieszkańców wniósł o:
1. przy skrzyżowaniu ulic Wandy – Niepodległości na przejściu jest spowalniacz,
który należy przenieść lub wygładzić,
2. odwrócone znaki drogowe przy ulicach Niepodleg łości, Wandy.
Radny Andrzej Woźniak podziękował Burmistrzowi za wykonanie porządków na
terenach wiejskich. Podtrzymuje wniosek radnego Piosika, aby pism pani radnej
Skubisz nie wkładać mu do korespondencji, nie chce tych bubli. Poprosi ł o informacje
jak wygląda sprawa zasypanego zbiornika wodnego przez RSP Golice.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że sprawa jest w sądzie, czekają na
wyrok.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że ma prawo pisać, pisma daje do wiadomości
rady, zwróciła się do przewodniczącego RM Piotra Kiedrowicz, aby jej pism nie
dawać do wiadomości radnym: Piosikowi i Woźniakowi.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że zgadza się w wypowiedzią radnego
Juliusza Zwirka w sprawie artykułu umieszczonego w Gazecie Lubuskiej, nie wie co
dalej z modernizacja podwórka przy ul.Kopernika 72 – 73, poprosiła o wzięcie pod
uwagę przy planowaniu nowych inwestycji o wykonanie odprowadzenie wód
opadowych z ul. Kopernika, woda wlewa się do piwnic.
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Radny Czesław Dzierniejko przeprosił panią kierownik OPS Aliny Baldys, że
spontanicznie zagłosował przy druku o nr 282 z którym się nie zgadza Poprosił o
informację jakie zaświadczenie na pełnoletniego syna należy złożyć, aby otrzymać
zasiłek. Stwierdził, że tak szybko i łatwo wszyscy wierzą, że każdy petent ma rację a
nie urzędnik, nie zawsze tak jest.
W tym momencie zabrał głos radny Jakub Piosik powiedział, że z panią Baldys
pracują w takich ośrodkach, gdzie mają doczynienia z różnymi osobami o niskich
dochodach, niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, do każdego trzeba podchodzić
indywidualnie, trzeba mieć dużo cierpliwości i empatii, to bardzo trudna praca.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że nie wie w jakim celu ten pan złożył
zaświadczenie, ponieważ bez słowa położył zaświadczenie i wyszedł, toczy się
postępowanie w sprawie przyznania zasiłku celowego, zaświadczenie zostało
załączone do wniosku. Powiedziała, że radni są nie pierwszą kadencje, powinni znać
po co jest opieka społeczna wiedzą, że muszą oglądać każdą złotówkę, muszą
przeprowadzać postępowania, poprosiła żeby radni tak szybko nie wyrażali opinii o
pracownikach. Mieszkańcy bardzo chętnie oglądają telewizję, rzucanie na
pracownika, że nie porozmawiał, bez sprawdzenia faktów, jest krzywdzące.
Punkt 22. 23
Bieżące sprawy Rady Miejskie, informacja Przewodniczącego o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz w kilku zdaniach zreferował pracę Rady
Miejskiej wraz z biurem obsługi Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.

Punkt 24.
Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie
19:30 zamknął obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Protokołowała: Jolanta Machcińska
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