Protokół nr XXXI
z przebiegu XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 12 października 2012 r., w godzinach od 14:00 do 14:25
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie apelu o podjęcie działań przez
Starostę Słubickiego w sprawie realizacji zarządzenia nr 287 Wojewody
Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyra żenia zgody na zbycie
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na rzecz Gminy Słubice – DRUK nr
314
3. Zamknięcie XXXI sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:00 otworzył XXXI
nadzwyczajną sesję, witając wszystkich obecnych i informując, że sesja zwołana
została na wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesława
Dzierniejko oraz grupy radnych. Tematem zwołania nadzwyczajnej sesji jest podjęcie
projektu uchwały jak w druku o nr 314, który był omawiany na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Uwag i wniosków nie wniesiono.
Punkt 2.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie apelu o podjęcie działań przez Starostę
Słubickiego w sprawie realizacji zarządzenia nr 287 Wojewody Lubuskiego z dnia 30
sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Słubice – DRUK nr 314
Dyskusja.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego powiedział, że zwrócił się z
wnioskiem do Przewodniczącego RM o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
w Słubicach w sprawie podjęcia projektu uchwały jak w druku o nr 314. Powiedział,
że temat był omawiany na poprzedniej sesji. Zabrał wówczas głos Starosta i
powiedział, że do starostwa nie wpłynęły od gminy pisma w sprawie przejęcia
terminalu. Ponadto ukazał się artykuł w gazecie powiatowej, który zbulwersował
radnych. Starosta wypowiedział się, iż gmina nie da sobie rady z prowadzeniem
terminalu i ludzie stracą pracę, co jest nie prawdą. Wnioskuje o podjęcie uchwały jak
w druku o nr 314.

Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że wszystko zostało wyjaśnione i
najważniejsi są ludzie, żeby nie stracili pracy, jest za.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że popiera przedmówczynię, chodzi tu przede
wszystkim o miejsca pracy. Nie dziwi się Staroście, że walczy o terminal, ma też
zobowiązania finansowe, nie będzie głosowała za, bo nie chce wojny.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że na poprzedniej sesji zapytała Starostę o
dochody i koszty utrzymania terminalu. Starosta odpowiedzia ł, że nic nie zarabia na
terminalu, a koszty utrzymania są duże.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że wypowiadał się na poprzedniej sesji. Wojewoda
wydał zarządzenie, bo ma do tego prawo i powinno być zrealizowane przez Starostę.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że szczegółowo zapoznała się z problemem
bo to interes gminy. Powiedziała, że jako radna powinna walczyć o interes gminy.
Uważa, że Starosta powinien zrealizować zarządzenie wydane przez Wojewodę.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że nie chce żadnej wojny ze
Starostą. Poinformował, że gmina wystąpiła w ubiegłym roku o zakup terminalu do
Wojewody. Zaznaczył, że gmina nie chce, aby terminal przeszedł w prywatne ręce,
bo chodzi tu przede wszystkim o miejsca pracy.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 314 głosowało 11 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosu, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXI/242/2012 RM w Słubicach w sprawie
apelu o podjęcie działań przez Starostę Słubickiego w
sprawie realizacji zarządzenia nr 287 Wojewody
Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z zasobu
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Słubice.
Punkt 24.
Zamknięcie XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie
14:25 zamknął obrady XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Protokołowała: Jolanta Machcińska.

