Protokół nr XLIII
z przebiegu XLIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 20 czerwca 2013r. godz.11:00
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1
sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 104.
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy za rok 2012 – DRUK nr 432.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Słubic za rok 2012 – DRUK nr 433.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2013 – DRUK nr 434.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2025 –
DRUK nr 435.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia dotacji ze środków
finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – DRUK nr
436.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie określania warunków
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w
stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na terenie miny Słubice –
DRUK nr 437.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 438.
9. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z
wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski radnych.
13. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Punkt 1
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz. 11:00 otworzył XLIII Sesję Rady
Miejskiej w Słubicach, witając wszystkich obecnych. Następnie stwierdził na
podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło na początku 13 radnych.
(lista obecności w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że protokół nr XLII z ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Słubicach i protokół nr XXXIX z sesji Nadzwyczajnej Rady
Miejskiej w Słubicach były do wglądu w biurze Rady Miejskiej, zapytał o uwagi do ich
treści.
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Uwag nie zgłoszono.
Protokół z sesji o nr XLII, został przyjęty 13 głosami „za”.
Protokół z sesji o nr XXXIX, został przyjęty 13 głosami „za”.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
W imieniu Burmistrza Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan poprosiła
o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Słubice. Poinformowała, że to rozszerzenie
jest spowodowane uchyleniem przez nadzór poprzedniego regulaminu. Dlatego
w związku z tym, ten regulamin został poprawiony i doprowadzony zgodnie
z wszystkimi wytycznymi nadzoru, do takiego stanu, że ma nadzieje, iż zostanie
przyjęty i dlatego prosi o wprowadzenie go do porządku obrad na sesję.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, iż w związku z zepsutą
klimatyzacją będzie robił częstsze przerwy.
Głosowanie:
„Za” nowym porządkiem obrad głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Punkt 2,3
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za
rok 2012 – DRUK nr 432.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Słubic za rok 2012 – DRUK nr 433.
Projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Skalniak zgodnie
z drukiem 432 i z uzasadnieniem.
W ramach uzupełnienia głos zabrał Skarbnik Gminy Rafał Dydak.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że trudno mieć uwagi do tego, co się na bieżąco
obserwowało i zmieniało w trakcie roku 2012 roku. Powiedział, że od wielu tygodni
każdy radny ma obszerne i szczegółowe sprawozdanie, z wykonania budżetu,
a także sprawozdanie finansowe gminy i można było je dokładnie przeanalizować i
porównać co w ciągu roku wielokrotnie robiono. Zwrócił uwagę, że prawie na każdej
sesji dokonywali zmian w budżecie i o tym decydowali wszyscy radni. Uważa, że
każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii na temat realizacji zadań i sprawozdań
finansowych gminy. Stwierdził, że bardzo istotna jest opinia RIO, która jest opinią
pozytywną. Wspomniał, że za 2011 była pozytywna, ale z uwagami, dlatego
świadczy to o poprawnym wykonywaniu zadań, które wraz z burmistrzem w ciągu
2012 roku wykonywali. Powiedział, iż istotne jest to, że zachowana jest równowaga

2

budżetowa i to może cieszyć. Powiedział, że mówi o dwóch drukach 432 i 433, które
rozpatrują łącznie, chociaż podejrzewa, że będą głosować osobno. Wspomniał, że
mieli również pełne rozpoznanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na kolejne lata, często te sprawozdania były wielo szczegółowe i wielokrotnie zwracał
uwagę, że aż tak szczegółowych nie potrzebuje, bo ma to do wglądu w biurze rady.
Osobiście nie ma uwag do wykonania budżetu i do sprawozdania finansowego, ale
ma stanowisko na temat udzielenia absolutorium Burmistrzowi i w jego przypadku
będzie pozytywne.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 432 głosowało 11 radnych, 2 radnych
„wstrzymało” się od głosowania.
Uchwała nr XLIII/334/2013 RM w Słubicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Słubice wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy za rok 2012.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że moment głosowania nad
absolutorium jest bardzo ważnym momentem w trakcie jego kadencji, jak również
wykonywanej pracy dla każdego burmistrza, wójta czy wojewody. Serdecznie
podziękował radnym, którzy przyjęli dla niego absolutorium, podziękował, że cały rok
2012 robili wszystko razem i wspierali go, a przede wszystkim robili to na korzyść
gminy. Powiedział, że liczy również na to, iż rok 2013 i 2014 będą dobrymi latami dla
niego i dla radnych. Jednocześnie poinformował radnych oraz osoby oglądające, że
wskaźnik zadłużenia na koniec pierwszego kwartału 2013 roku wynosi 48,42 %.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 433 głosowało 11 radnych, 2 radnych
„wstrzymało” się od głosowania.
Uchwała nr XLIII/335/2013 RM w Słubicach
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Słubic za rok 2012.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że dobrze, iż po burzliwych
dyskusjach wszystko jest realizowane, podziękował za przyjęcie absolutorium i w
imieniu radnych pogratulował i podziękował Burmistrzowi.
Punkt 4 i 5
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2013 – DRUK nr 434.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2025 – DRUK nr 435.
Projekty uchwał jak w drukach 434 i 435 omówił Skarbnik Gminy Rafał Dydak.
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Podczas omawiania projektów uchwał z sali obrad wyszła radna Krystyna Skubisz i
radny Jakub Piosik, od godz. 11.25 rada obradowała w 11 osobowym składzie.
Podczas omawiania projektów uchwał na salę obrad wróciła radna Krystyna Skubisz
i radny Jakub Piosik, od godz. 11.26 rada obradowała w 13 osobowym składzie.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwał jak w
drukach 434 i 435, 5 głosami „za”.
Wiceprzewodnicząca Krystyna Baczyńska w zastępstwie Przewodniczącego Komisji
Sfery Socjalnej poinformowała, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem
uchwał jak w drukach 434 i 435, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał o kwotę 6 tyś. zł, o dotację celową z Urzędu
Marszałkowskiego na „lubusika”, boisko na gry w piłkę siatkową, gdzie ma powstać?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że w Szkole Podstawowej nr 3.
Radny Andrzej Woźniak zapytał o kwotę 14 tyś, że przenosi się te wydatki na
kampanię informacyjną o systemie gospodarki odpadami komunalnymi, zapytał
dlaczego te środki tak późno się przenosi, ponieważ ustawa wyszła już rok temu, i na
co mają być przeznaczone te pieniądze czy na gadżety informacyjne, czy na inny
cel? Zapytał o oświetlenie ulicy Kupieckiej, gdzie i ile lamp będzie montowanych i
jaka kwota jest zaplanowana za montaż tych lamp, ponieważ uważa, że cała ulica
jest oświetlona świetnie. Zapytał czy jest to robione pod kątem nowego bazaru, który
próbują tam zrobić.
Z- ca Burmistrza Piotr Łuczyński wyjaśnił, iż w związku z kampanią informacyjną
związaną odpadami komunalnymi, o którą pyta radny, odnosi się do kolejnego
projektu uchwały, który był przedstawiony na komisjach, dotyczący możliwych do
przyjęcia środków z Funduszu Ochrony Środowiska. Wyjaśnił, że właśnie na ten cel
w budżecie została zarezerwowana kwota, która w przypadku przyjęcia środków z
funduszu, będzie mogła zostać wykorzystana na cele informacyjne związane z
marketingiem i z kampanią promującą wiedzę na temat odpadów. Poinformował, że
tak późno, ponieważ te fundusze zostały dopiero teraz uruchomione i można z nich
skorzystać. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o oświetlenie na ul. Kupieckiej, to były rozmowy
i trwały już od dłuższego czasu. Powiedział, że jest to sprawa, która była planowana
niejednokrotnie, a zostanie teraz zrealizowana za kwotę 31 tyś. zł i ma to poprawić
estetykę i bezpieczeństwo w tamtym rejonie miasta.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że zgłaszał się kiedyś do burmistrza o
oświetlenie, a na ulicy Kupieckiej jest bardzo dobre, natomiast Kolonia Lubusz czeka
na oświetlenie od 45/46 roku i ludzie nie mogą się doczekać, na przykład pani
Gawdowa czy Białasowa. Powiedział, że tam nie ma możliwości wieczorem się
przejść i jest potrzeba 4, 5 lamp i nie ma środków dla tej miejscowości, żeby

4

zamontować lampy, a nagle znajdują się środki 30 tyś, dlatego uważa, że konkretnie
pan Burmistrz nie powiedział dlaczego, on natomiast ma odczucie, że chodzi o nowy
bazar, który w przyszłości chcą wybudować.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że trochę się zastanawia nad
intencją zadanego pytania przez radnego, ponieważ w budżecie gminy w wieloletnim
planie finansowym na rok 2013, jest wyraźnie napisane o oświetleniu ulicy Kupieckiej
i transportowej, dlatego nie wie skąd zdziwienie, bo również o tym informował
radnych. Powiedział radnemu Woźniakowi, że jeżeli tak bardzo się interesuje
interesami gminy, a ma nadzieje, że na korzyść gminy to poprosił o przeczytanie w
Bip o przetargu, o ustawieniu na ulicy Kupieckiej 8 lamp i nie jest to spowodowane
tym, że ma jakieś inne zamierzenia. Natomiast zamierzenia, które ma, będą z
pewnością na korzyść gminy. Wyjaśnił, że po 45 roku ul. Kupiecka jest nieoświetlona,
stoją tam tylko 2 lampy, które stanowią własność Rukoila, są zniszczone przez
wandali. Uważa, że od 45 roku ta część powinna zostać oświetlona. Jeżeli chodzi o
oświetlenie na wsi to wyjaśnił, iż postawienie lampy i przygotowanie dokumentacji
jest bardzo kosztowne. Powiedział, że w pierwszej kolejności będą stawiać lampy w
mieście i na wsiach, gdzie jest największe skupisko ludzi i najwięcej osób korzysta.
Poinformował, że na kilku osiedlach wiejskich, między innymi na spotkaniu wiejskim
w Kunowicach sygnalizowano, że mieszkańcy oczekują na takie oświetlenie, a tam
jest duża zabudowa i na pewno tam będzie robił. Stwierdził, że jeżeli chodzi o kolnie
w Nowym Lubuszu, które są bardzo ważnymi miejscowościami w gminie, to tam o
godzinie pierwszej w nocy żywej osoby nie spotka, a lampy się świecą całą noc.
Zwrócił uwagę na duże miasta min. Kraków, Gorzów czy Piotrków Trybunalski, że o
godzinie 2:00 w nocy wyłącza się światło. Stwierdził, że nie wie skąd nagle taka
troska i brak oszczędności. Powiedział, że zna mniej więcej charakter
funkcjonowania wsi i ludzie o godz. 22 zamykają się i na tym koniec, natomiast w
mieście wygląda to zupełnie inaczej i więcej osób się przemieszcza. Również
przyjeżdżają ludzie do pracy i Słubice są miastem tranzytowym, dlatego chce żeby
na ul. Kupieckiej było oświetlenie. Uważa, że również na ulicy Transportowej
powinno być oświetlenie, ponieważ to wstyd, że od 45 roku przy wjeździe do Słubic
jest ciemno.
Powiedział, że jest mu przykro, że radny nie śledzi informacji, które dotyczą
wprowadzenia gospodarki odpadami śmieciowej, bo to on w grudniu 2012 roku
pomimo, że wtedy dopiero był plan gosp. śmieciowej przez województwo i z
opóźnieniem 5 miesięcznym, rozpoczął taką kampanię informacyjną. Przypomniał, że
informował radnych o linku na Bip, który mówi o odpadach i są tam cały czas
dopisywane wszystkie informacje w trakcie podejmowanych uchwa ł, które należało
podjąć do końca 2012 roku. Przypomniał radnemu, że był świadkiem i uczestniczył
na sesji, była prezentacja multimedialna, która jest w internecie i była publikowana w
gazecie samorządowej, również pojawiły się programy w telewizji z ich udziałem,
potem były kolejne druki w gazecie słubickiej, a nie mogli drukować ulotek, ponieważ
nie mieli uchwalonego i przyjętego przez wojewodę regulaminu dot. gosp.
śmieciowej, dlatego nie było sensu wprowadzania mieszkańców w błąd, a robią to
teraz, ponieważ na ten cel pojawiły się środki.
Zadał radnemu pytanie, czy widział w jakiejkolwiek telewizji, w której ktokolwiek
informowałby o gosp. odpadami, oprócz wielkich afer, o których było słychać, bo nie
widział żadnego programu. Stwierdził, że jeśli rząd wprowadza nową ustawę i robi
wielki chaos to powinny być programy, a nie bzdurne komentarze ulicystyczne, czy
szukanie sensacji. Poprosił, żeby nie było takich insynuacji w jego kierunku czemu

5

tak późno, bo wystarczy zapytać Ministra Środowiska, a oni robią to zgodnie z
prawem, o czym radni wiedzą, a radni zadawali mnóstwo pytań podchodzili z cztery
razy do cen i wielokrotnie do regulaminu. Ciągle obwinia się gminę, a on nie wie jak
to się skończy.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że na każdej sesji są rozmowy w
tym temacie, a bałagan z ustawą nie dotyczy projektu uchwały. Powiedział, że o
środkach Burmistrz tłumaczył na komisjach i one są, dlatego należy je wykorzystać.
Na salę obrad przyszedł radny Ryszard Potorski, od godziny 11:46 radni obradowali
14 osobowym składzie.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że wycofuje pytanie i osobiście porozmawia ze
skarbnikiem w celu wyjaśnienia pewnego tematu, ponieważ szkoda czasu.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 435 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIII/336/2013 RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2013.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że ma pytanie do projektu uchwały 436.
Punkt 2 w podpunkt e jest zapis, że w 2013 zostanie wypłacony zwrot nadpłaty, ok. 1
mln zł komu to dadzą i z jakich przyczyn, czy podatek został źle naliczony.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że za podatek w związku z decyzją SKO,
z listopada czy z grudnia, a płatność jest po podpisaniu porozumienia przez
Burmistrza i podatnika rozłożona na raty do końca września tego roku. Chodzi o
firmę Kronoinwest.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 436 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIII/337/2013 RM w Słubicach
w
sprawie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 –
2025.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 11:55 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 12.10 wznowił obrady.
Po przerwie radni obradowali w 13 osobowym składzie, brak radnego Juliusz Żwirka.
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Punkt 6
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze – DRUK nr 436.
Projekt uchwały jak w druku 436 omówił Naczelnik Wydziału WPO Marcin Wołowicz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 436, 4
głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Wiceprzewodnicząca Krystyna Baczyńska w zastępstwie Przewodniczącego Komisji
Sfery Socjalnej Józefa Grabowskiego poinformowała, że komisja głosowała
jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w druku 436, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik powiedział, że od trzech lat Fundusz realizuje gminne programy
utylizacji azbestu i nie wie czy Burmistrz o tym słyszał, mają taki program gminny i
warto byłoby się tym zainteresować, bo od trzech lat 20, 30 gmin województwa
lubuskiego, otrzymują taką dotację i może medialnie skierować taką informacje na
tereny wiejskie, bo tam dachy są pokryte azbestem, a można by z tych środków
trochę pieniędzy dla gminy zagospodarować.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński podziękował radnemu za zwrócenie uwagi na
tak ważny problem, powiedział, że o tym problemie rozmawiali na komisjach,
spotkaniach i gdyby mieli okazje częściej widywać radnego to zapewne tego pytania
by nie było. Odpowiedział, że właśnie wdrażają taki program, a dachy nie są pokryte
azbestem tylko eternitem. Poinformował, że program jest realizowany, dokonywana
jest aktualizacja inwentaryzacji, która została przeprowadzona w latach poprzednich.
Wyjaśnił, że od przyszłego roku znajdą się środki w budżecie i zrealizują w całości to,
co zgodnie z programem mogą zrobić, czyli usuną azbest, który zostanie zgłoszony
przez mieszkańców gminy.
Na salę obrad wrócił Radny Juliusz Żwirek, radni obradowali w 14 osobowym
składzie.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił wszystkich dyskutujących i zadających
pytania i odpowiedzi, o nie odnoszenie personalne, tylko merytoryczne wypowiedzi,
bo będzie wyłączał mikrofon.
Radny Jakub Piosik powiedział, że nie życzy sobie aluzji ze strony Z-cy Burmistrza,
żeby sobie wziął to do serca, bo już 3 miesiące temu coś mu powiedział na ten
temat.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz jeszcze raz poprosił o spokój i zakomunikował,
że nie będzie w takich sprawach udzielał głosu.
Radny Andrzej Woźniak odniósł się do Z-cy Burmistrza, żeby nie pouczał radnych.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że teraz jest dyskusja na temat
druku 436, a inne dyskusje poprosił o przełożenie do punktów kolejnych wnioski i
interpelacje radnych.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 436 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała
nr
XLIII/338/2013
RM
w Słubicach w sprawie dotacji
ze
środków finansowych pozostających w
dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze.
Punkt 7
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie określania warunków
udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do
lokali mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Słubice – DRUK nr 437.
Projekt uchwały zgodnie z Drukiem 437 omówił Naczelnik Wydziału WGN Tomasz
Horbacz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 437, 3
głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przypomniał i zapytał czy tytuł uchwały się
zmienia, bo tak naczelnik przeczytał.
Naczelnik WGN Tomasz Horbacz odpowiedział, że dopiero zmieni się tytuł po
przyjęciu tego projektu uchwały.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że to powinni ustalić, ponieważ uchwała
funkcjonuje pod tytułem pierwotnym i nie można sobie tak zmienić, tylko dopiero po
uchwaleniu.
Radca Prawny Anna Karpińska - Rapcewicz wyjaśniła, że jest zmieniany tytuł
uchwały, jeżeli radni zgodzą się wprowadzić zmiany, tytuł zostanie zmieniony o
dodanie dwóch słów „i innych nieruchomości” i dopiero po uchwaleniu tej uchwały,
będzie ona funkcjonować pod tym nowym tytułem. I jest to kontynuacja starej
uchwały.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że oni nie mają z tymi dodatkowymi słowami tylko
naczelnik tak sobie przeczytał.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział że w Punkcie 1 w tytule jest tak
napisane, że jest to zmiana starej uchwały, a w paragrafie 1 w Punkcie 1 jest
napisane, że w tytule nowej uchwały, dodał również, że na Komisji Rozwoju
Gospodarczego zostało poprawione słowo „jej” w Paragrafie 1 punkcie 2.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że były na komisji takie istotne w pewnej części
uwagi co do zmian, a musi być pełna jasność jeżeli chodzi o tą uchwałę. Uważa, że
jest ona bardzo istotna dla ludzi, którzy kupują mieszkania i również dla gminy.
Powiedział, że możliwym jest, że będą jeszcze inne przypadki stąd szybko
należałoby rozpoznać temat, czy będą inne zmiany i ogłosić wtedy jednolity tekst
uchwały z nową nazwą, żeby nie było wątpliwości, a budzi to wiele kontrowersji przy
zakupie tych lokali, które sprzedaje gmina mieszkańcom.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 437 głosowało 12 radnych, 2 radnych było
„przeciw”, uchwała została podjęta
Uchwała nr XLIII/339/2013 RM w Słubicach
o zmianie uchwały w sprawie określania
bonifikat
i
wysokości
stawek
procentowych tych bonifikat w stosunku
do lokali mieszkalnych, położonych na
terenie gminy Słubice.

Punkt 8
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 438.
Projekt uchwały zgodnie z drukiem 438 omówił Naczelnik Wydziału GN Tomasz
Horbacz. Powiedział, iż w imieniu Burmistrza chciałby do druku wnieść
autopoprawkę, która jest na wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, ponieważ
wynikły pewne nieścisłości i różne dyskusje. Dlatego zaproponował wyłączenie z
tabeli nieruchomość, z paragrafu 1, nieruchomość na ul. Alei Młodzieży Polskiej.
Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Czesław Dzierniejko poinformował, że komisja
głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w druku 438, 5 głosami „za”, z
wyłączeniem działki 629/73, decyzja była spowodowana tym, że przy tej działce się
nic się robi i nie wiedzą jakie właściciel ma zamiary, tym bardziej, że działka jest
położona przy drodze krajowej, a w całym centrum miasta chcieliby uzyskać więcej
informacji i na komisji sierpniowej podjąć decyzję w sprawie tej działki.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 438 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał”
się od głosowania, uchwała została podjętą.
Uchwała nr XLIII/340/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych
umów
dzierżaw
na
nieruchomości gminne.

Punkt 8a
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Słubice.
Projekt uchwały, zgodnie z drukiem 439, omówił Naczelnik wydziału IRO Bartosz
Sianożęcki.
Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział,
że komisja dyskutowała nad projektem uchwały i wyrazili zgodę na wszystkie zmiany.
Dyskusja:
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że ma nadzieję, iż ostatni raz zajmują się
regulaminem i nie będą musieli więcej zmian wprowadzać, aczkolwiek przy
pierwszym podejściu do regulaminu mówił, że będzie to kilka podejść teraz, a jest już
4 czy 5, dlatego ma nadzieje, że na jakiś czas będzie spokój.
Wyjaśnił, że dopiero na komisji otrzymali ten regulamin i nie zdążył się z nim
dokładnie zapoznać, więc zapytał o rozdział 8 o obowiązkową deratyzację i czy są
wyznaczone tereny i budynki i kiedy ta deratyzacja b ędzie wykonywana.
Na samym końcu rozdziału jest napisane, że deratyzacja będzie przeprowadzona raz
w roku do dnia 31 października, jeśli chodzi o przedsiębiorców firmy to jest to
zrozumiałe, natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców, to czy obowiązek deratyzacji
będzie spoczywał na nich, jak to będzie egzekwowane, weryfikowane.
Naczelnik wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że obowiązek będzie
spoczywał na mieszkańcach, właścicielach budynków lub zarządcach w przypadku
spółdzielni, w przypadku budynków wielorodzinnych zgodnie z regulaminem mają
taki obowiązek. Powiedział, że można zaobserwować takie deratyzacje, bo w
piwnicach czy w parterach są porozstawiane tzw. trutki na szczury i są prowadzone
te zabiegi.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że zgadza się i zapytał, czy odnosi się to
główne do budynków mieszkaniowych i do budynków wielorodzinnych.
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że tak, głównie do
budynków wielorodzinnych i do piwnic.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że istotnie kolejny raz podchodzą do tego
regulaminu i ma nadzieję że jest to ostatni raz, ponieważ zaczyna to być śmieszne i
żenujące i radni wychodzą na ludzi niedouczonych wraz z panem burmistrzem.
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Uważa że robią to zgodnie z ustawą, a ci którzy ustawę opracowali i realizują ją od
początku, a myśli o urzędzie wojewody sami knocą, a oni poprawiają. Powiedział, że
zostało tylko 10 dni, bo od 1 lipca muszą ruszyć ze śmieciami, dlatego musi być ten
regulamin na trwałe wprowadzony. Stwierdził, że regulamin musi być wyjaśniony
ludziom, co mają robić i jak mają robić, muszą być ulotki w gazecie, on wie, że to
będzie i są na to pieniądze, bo ustalali to wcześniej, ale uważa, że mogą nie zdążyć i
może się okazać, że będzie bałagan ze śmieciami, bo w tej chwili krąży dużo różnych
opinii i pytań na ten temat co robić, na które wszyscy muszą odpowiadać, ponieważ
jest jeszcze dużo niejasności w tym zakresie. Powiedział, że jest tak jak mówili
wcześniej, że to ustawa jest „skopcona” od samego początku wprowadzanie przez
poszczególne człony rządowo – wojewódzkie i tylko od radnych zależy i od
roztropności mieszkańców naszej gminy, czy tą uchwałę uda się wprowadzić i
realizować tą gospodarkę śmieciami w taki sposób jak to jest najlepiej możliwe bo
wyjścia i tak nie ma, ponieważ są to ustawy unijne i muszą się do tego dostosować.
Uważa, że jest to najwyższy czas, aby pewne sprawy wyjaśnić jak najszerszym
rzeszom ludzi naszego społeczeństwa, żeby było wiadomo o co chodzi, bo nie
wiadomo o co. Powiedział, że pan burmistrz też nie odpowie na wszystkie pytania i
spółdzielnie też mają różne opinie na ten temat. Mówi to wszystko po to, aby nikt
nigdy nie zarzucał, że stworzyli „knota”, a oni nie mogą sobie dać rady i tak będą
mieszkańcy Słubic mówić.
Na salę obrad przyszedł radny Józef Grabowski, od godz. 12:40 radni obradowali w
15 osobowym składzie.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że bardzo dobrze, iż radny zwrócił
na to uwagę, że w niektórych województwach tak funkcjonują i przez niektóre
nadzory są przyjmowane, a oni musieli zmieniać, więc jest różny bałagan w
województwach.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że wszystkim zależy, żeby jak
najsprawniej wprowadzić regulacje nowej ustawy w życie i żeby była jak najbardziej
bezproblemowa dla mieszkańców gminy, a potwierdza to dotychczasowa
współpraca, chęć pracy i zainteresowanie radnych tą kwestią. Powiedział, że ta
ostatnia zmiana, która została wprowadzona teraz w zmianie regulaminu w obecnej
wersji regulaminu mówi o uproszczonej wersji w systemie równie ż selektywnej zbiórki
odpadów, czego wymaga od nich ustawa, tak żeby mogli później sprostać
wymaganiom rozliczenia się z tego, z tej ustawy. Powiedział, że selektywna zbiórka i
tak gminy nie ominie. Duże miasta przyjęły inne rozwiązania, chcą to regulować tylko
stawką i mówią o tym, że jeżeli daje się możliwość regulowania zmiany czy różnej
stawki dla selektywnie zbieranych śmieci zmieszanych to są takie gminy, w których
nie ma praktycznie żadnej różnicy, tylko 50 groszy za jednego mieszkańca między
zmieszanymi śmieciami, a selektywną zbiórką, więc to na pewno nie zachęca do
selektywnej zbiórki, ale ustalili sobie podczas spotkań, że zależy im na tym, żeby ta
selektywna zbiórka była prowadzona. Uważa, że duża ilość śmietników, gdyby
wdrożyli system selektywnego zbierania i rozdzieliliby śmietniki na wszystkie frakcje
wtedy groziłoby zastawienie podwórek kontenerami różnych kolorów i nie mieliby
miejsca na nic więcej. Ta ostania istotna zmiana w regulaminie mówiąca o
wprowadzeniu dla wszystkich jednakowego systemu selektywnej zbiórki odpadów to
ma nadzieję, że tą sprawę w jakiś sposób uprości i do tego to zmierzało. Zgadza się
z radnym, że kampania reklamowa powinna się odbyć w jak najszerszym zakresie i

11

należałoby więcej o tym mówić. Dotychczas starali się w ten sposób postępować,
przede wszystkim postawili na spotkania z mieszkańcami, we wszystkich sołectwach
odbywały się takie spotkania, na których było duże zainteresowanie. Mieszkańcy
mówili o swoich obawach, przemyśleniach dotyczących ustawy i nie zawsze były to
pozytywne wypowiedzi. Powiedział, że czeka ich sporo pracy. Wspomniał, że jeżeli
chodzi o gminę powstały programy telewizyjne, broszura w gazecie słubickiej 8,5
tysiąca egzemplarzy darmowej gazety, która jest dla mieszkańców gminy. Starają się
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dodatkowe materiały na ulotki, ta
dotacja jest niewielka dlatego, że przelicznik to maksymalna kwota dotacji, 50 groszy
na jednego mieszkańca, o czym była mowa na komisji. Uważa, że data 1 lipca to
data, kiedy ustawa wchodzi w życie, ale nie jest to data, że przestaną o tym mówić.
Zapowiedział, że od 1 lipca te sprawy dalej będą naświetlane i dalej będą się
spotykali z mieszkańcami, czeka ich sporo pracy, bo jak system za funkcjonuje to
wtedy dostaną zwrotną informację od mieszkańców, którzy faktycznie te śmieci
wrzucają, czy to zadziała czy nie. Stwierdził, że jeszcze sporo przed nimi, ale uważa
że już i tak dużo zrobili.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała o kwestię odpłatności. Ludzie są
przyzwyczajeni szczególnie w dużych wspólnotach, że płacą do wspólnoty, która
odprowadza na rachunek i koniec. Pytają ją osoby starsze jak będzie wyglądała
odpłatność i na jakiej postawie będą płacić itd. Powiedziała, że zarządcy wspólnot nie
zawsze informują i zapewne sami do końca nie są w stanie odpowiedzieć. Mówiła o
tym na komisji, aby w sposób wyraźny w gazecie słubickiej powiedzieć kto co i gdzie.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że zastosuje się do tej informacji,
ponieważ jest to ważna rzecz, natomiast jeżeli chodzi o rozliczanie to ustalili
wspólnie, żeby wprowadzać jak najmniej zmian. Wyjaśnił, że nadal rozliczanie będzie
się odbywało przez spółdzielnie, przez wspólnoty. Mieli już trzy spotkania z
wszystkimi zarządcami, którzy działali na terenie Słubic i informowali ich o tym i
zapewne jeszcze będą się z nimi spotykać. Także starają się i chcieliby, żeby to
wszystko funkcjonowało, przy jak najmniejszych zmianach i komplikacjach, co nie do
końca podoba się nadzorowi i nie do końca prezentują drogę jak wiele gmin, które
próbują w inny sposób rozwiązywać te problemy. Powiedział, że wszyscy się tej
ustawy uczą i nie ma takiego mądrego, który wie jak to wszystko będzie
funkcjonowało. Oni przede wszystkim patrzą od strony mieszkańca, żeby miał jak
najmniejszą komplikację związaną z przekazywaniem środków, a chcieliby, aby
odbywało się to tak jak to było do tej pory, jeżeli mieszkanie położone jest w lokalu
wielo lokalowym i do tej pory również śmieci były rozliczane przez zarządców czy
wspólnoty tak to będzie funkcjonowało w Słubicach.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowic powiedział, że to jest najważniejsze, żeby
mieszkańcy naszej gminy mieli rozwiązany problem.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 439 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIII/341/2013 RM w Słubicach
w
sprawie
Regulaminu
utrzymania
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czystości i porządku na terenie Gminy
Słubice.
Punkt 9
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.
Naczelnik Tomasz Horbacz poinformował, że radni otrzymali informacje do wglądu
i w imieniu Burmistrza chciałby poinformować, że Burmistrz zamierza wnieść w
imieniu gminy Słubice, wkład pieniężny w postaci nieruchomości zabudowanej
rurociągu sieci rozdzielczej oraz linii kablowych rozdzielczych do spółki ZUWŚ Sp.
z o.o. z siedzibą w Słubicach, nieruchomość położona jest przy Alei Niepodległości
oznaczona numerem ewidencyjnym działki 729/222 o powierzchni 578 m, jest
zabudowana obiektem przepompowni ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą, jest
to czynienie zadość uchwały RM, która została podjęta w dniu 30 czerwca 2011 roku,
gdzie w paragrafie 8 tej uchwały jest zapisane, że każdy zamiar wniesienia, cofania
lub zbywania akcji burmistrz Słubic będzie musiał informować radę miejską na sesji
przed rozpoczęciem procedur związanych z wniesieniem, cofnięciem lub zbyciem
akcji.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że wyjaśni krótko kwestie związane z
Miejskim Świętem Hanzy, i festiwalu, który przy tym święcie się odbędzie.
Poinformował, że tegoroczne święto Hanzy będzie zupełnie inną rozszerzoną
formułą niż dotychczasowe święta. Jego zdaniem to atrakcyjna formuła, która
spodoba się mieszkańcom i ma nadzieję, że pozytywnie to przyjmą i wyniosą z tego
święta same pozytywne wrażenia. Poinformował, że w tym roku Święto Hanzy
rozpoczyna się od 8 lipca, a zaczyna się poprzez rozpoczęcie festiwalu Most, który
jest symbolicznym mostem dla ludzi z zewnątrz i artyści dostrzegli w nim pewną
symbolikę i chcieliby temu podporządkować wydarzenia, które będą podczas
festiwalu. Będzie to festiwal sztuki filmowej, sztuki teatralnej i sztuk wizualnych takich
jak malarstwo czy fotografia. Będzie miał bardzo intensywną formułę, dużo
aktywności, które będą udostępniane mieszkańcom. W dziedzinie filmu dla tych
którzy interesują się filmem min. inscenizacja prawdziwego planu filmowego, w
którym mieszkańcy i młodzież będą mogli przyjść na plan filmowy i będzie można
zobaczyć jak się to wszystko odbywa oraz rozmawiać z prawdziwymi reżyserami,
twórcami filmów, scenarzystami, stanąć za kamerą jak również być aktorami w tych
przedsięwzięciach, a będzie ich zapewne kilka w trakcie całego tygodnia. Będą się
odbywały w różnych miejscach, w plenerze, w budynkach słubickich i frankfurckich, a
wiąże się to z przyjazdem wielu twórców znanych reżyserów z polskich Janusz
Zaorski z niemieckich zdobywca Oskara Volker Schlóndorff. Będą pokazy ich filmów,
są i były do tej pory nagradzane, będą również z tym związane panele dyskusyjne
także uważa, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ z tymi panami przyjadą
znani polscy aktorzy, którzy się będą spotykać, porozmawiać i ma nadzieje, że to
wszystko uatrakcyjni spotkanie ze sztuką, którą jest film. Ponieważ jest to pierwsza
formuła festiwalu i nie chcieliby, żeby była ostatnia, festiwal musi mieć pierwiastek
międzynarodowy do czego Słubice i Frankfurt świetnie pasują i dlatego w ramach
festiwalu udział w nich wezmą Berlińska Szkoła Filmowa, Moskiewska Szkoła
Fotografii im. Rotczenki, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi również ze
swoimi profesorami, uczniami i oczekuje, że wpłynie to na podniesienie walorów
estetycznych tego przedsięwzięcia. Fundacja z którą współpracują przenosi do
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Słubic znany już Polsce festiwal dokumentu i reportażu Camera Obscura, który po
raz pierwszy zagości w Słubicach i ma nadzieję, że na stałe i kolejne edycje festiwalu
będą właśnie pod taką nazwą. Oprócz sztuki filmowej również sztuka teatralna
aktorskie działania reżyserów, scenarzystów związanych z filmem, teatrem i
wszystko poszerzone o warsztaty z mieszkańcami Słubic. Sztuka wizualna czyli
fotografia, obrazy. Współpracę zadeklarowała Szczecińska Akademia Sztuki i
podziękował przewodniczącemu, bo dzięki niemu udało się namówić tą Akademię do
współpracy. Uważa, że w bardzo mocny sposób zaakcentują pobyt podczas tego
festiwalu artyści z tej akademii, będą oni przez dwa tygodnie od 1 lipca do 14 w
Słubicach. Poinformował, że przygotowali wiele innych atrakcji min. z materiałów
wtórnych powstaną rzeźby kogutów, które będą ustawione w kilku miejscach w
Słubicach i wpłynie to zapewne na obraz miasta. Planowane jest duże
przedsięwzięcie malowanie parku na Pl. Bohaterów, ale jeszcze nie wie pod jaką
nazwą, ma nadzieję, że będzie to ciekawa atrakcja dla mieszkańców i dzieci.
Powiedział, że to co zostanie namalowane, będzie można to pokolorować. Powstanie
wielka galeria na moście granicznym i będzie to największa galeria w Europie.
Dwieście czterdzieści obrazów w specjalnym formacie specjalnie dla Słubic, które
będą wywieszone na mieście granicznym, będzie można je oglądać i jest to sztuka
przez wysokie „S”. W ramach rozrywki przez cały tydzień i okres trwania festiwalu od
8 lipca na tle biblioteki stanie scena mały opener i tam co wieczór będą odbywały się
występy, spotkania z gwiazdami festiwalu. Imprezy będą się rozpoczynały od godziny
16 lub 18 i będą trwały do wieczora. Będą również występy artystów jak kabarety i
muzyka, więc ma nadzieję, że mieszkańcy ul. Jedności Robotniczej wybaczą
wszystkim gością, ponieważ przez cały tydzień będzie głośno. Poinformował, że
festiwal jest rozszerzeniem formuły święta Hanzy, które w swojej pierwotnej formie
będzie funkcjonowało, które rozpoczyna się oficjalnie 12 lipca, a zakończy się 14
lipca. Największym wydarzenie w ramach festiwalu będzie wieczór 14 lipca wielki
koncert w ramach lata z Radiem Zet i TVP 2 o godz. 20.30, transmisja w telewizji na
żywo, dwanaście gwiazd w tym dwie gwiazdy z Niemiec i jedna ze świata, ale
jeszcze nie ma dokładnego potwierdzenia, wiedzą tylko, że jedna gwiazda będzie z
Wielkiej Brytanii, kilka uznanych polskich zespołów, które na co dzień są w telewizji i
to dopełni całość oferty. Ma nadzieję, iż połączenie wysokiej sztuki z rozrywką
zadomowi się w Słubicach, będzie dobrze odebrana i wszyscy będą się dobrze
bawić, dlatego wszystkich serdecznie na tą uroczystość zaprosił.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:15 wznowił obrady.
Po przerwie radni obradowali w 15 osobowym składzie.
Punkt 10,11,12
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Wolne wnioski radnych.
Radny Czesław Dzierniejko w imieniu Ochotniczego Pogotowia Wodnego w
Słubicach pod kierownictwem pana Leszka Smolarczyka i grupy p łetwonurków
WOPR „Nautilus” pod przewodnictwem pana Szypułki chciał poinformować, iż leży
im na sercu bezpieczna woda, bezpieczna kąpiel, bezpieczne przebywanie nad
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wodą. Organizują w sobotę czyszczenie jeziora w Starych Biskupicach, brali udział
już w niejednej z takich akcji. Stwierdził, że jeziora są coraz częściej
zanieczyszczanie przez różne odpady typu pralki, opony samochodowe i ma pro śbę
do wszystkich wędkarzy, ponieważ najczęściej wyławiają rzeczy związane z nimi,
plastikowe pojemniki i inne. Poprosił, aby nie wrzucać różnych butelek, puszek i
poprosił burmistrza o zabranie tych wszystkich śmieci po zakończeniu oczyszczania
jeziora.
Radny Juliusz Żwirek w imieniu mieszkańców osiedla Grzybowego poprosił o
doświetlenie ulicy przy krzyży i chodniku na początku osiedla. Powiedział, że wie iż
chodnik nie jest gminy tylko GDDKiA, ale można ich poprosić o dokonanie przeglądu
tych lamp. Również dotyczy to ulicy Wałowej, tam są tylko 2, 3 lampy i jest tam
ciemno.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że jadąc ul. Powstańców Wielkopolskich
zauważyła, że zostały tam obcięte, (nie wycięte) ładnie drzewa i wszystkie krzew,
a jednocześnie została uwidoczniona, stara droga do Świecka. Z tego co pamięta to
był kiedyś robiony projekt dotyczący powstania tam drogi rowerowej i poprosiła, aby
do tego tematu wrócić, bo uważa, że ta droga ładnie wygląda, ale rowerem między
tymi drzewami jechać nie można.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że wspominała już o tym na Komisji
Integracji Europejskiej, że festiwal most jest bardzo ambitnym przedsięwzięciem i
chciałaby, aby to wyszło w Słubicach dlatego, że są zaangażowane ogromne
fundusze. Natomiast stwierdziła, że niepokoi ją jedna sprawa związana z
przyćmieniem Święta Hanzy, ponieważ cały czas mówi się tylko o festiwalu most, a
Święto Hanzy jakby zanika. Jako członkowie Wspólnej Komisji Integracji Europejskiej
wypracowali, aby to święto zafunkcjonowało i jest to organizacja miast
hanzeatyckich, święto międzynarodowe nie tylko Słubice - Frankfurt i wypuklenie
tego byłoby bardzo ważne i jest to jej odczucie.
Dodała, że dla przeciętnego mieszkańca pozostaje tylko koncert na SOSiR i do tej
pory nie wiedzą jakie zespoły mają wystąpić, kto tam będzie, a wszystko mówione
jest ogólnikowo. Wierzy w to, że wszystko będzie dograne i będzie można
wytłumaczyć się, iż zaangażowano duże środki, a impreza się udała i ludzie byli
zadowoleni.
Radny Jakub Piosik powiedział, że wie jaki będzie koszt ze strony gminy, ale
chciałby uzyskać informację o całościowy koszt festiwalu, ponieważ organizatorami
są również miasto Frankfurt, Fundacja EDM i grupa Ero Zet , dlatego prosi o
wyszczególnienie tych podmiotów.
Radny Jakub Piosik powiedział, iż w związku z zakończeniem roku szkolnego
2012/2013 i z debatą oświatowa, która odbyła się dwa miesiące temu, zapytał czy są
jakieś zmiany dotyczące stanu zatrudnienia w 2013 roku, ilu nauczycieli straci prace,
a ilu osobą zostanie zmniejszony etat.
Radny Andrzej Woźniak poprosił, iż w związku ze zbliżającymi się wakacjami, o
zwiększenie patroli Straży Miejskiej ze względu na duży ruch samochodów na
wsiach, a szczególnie w Golicach i w Drzecinie. Powiedział, że zauważył, iż
komendant to robi, ustawia radary i wspomniał o rozmowach w ostatnim czasie, z
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panem obsługującym radar i w ciągu niecałej godziny wyłapano 30 kierowców.
Dlatego poprosił, żeby robić to często z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Uważa, że
jest to bardzo ważne, tym bardziej że szkoła w Golicach leży przy głównej trasie i jest
często uczęszczana, ze względu na boisko sportowe, które jest oblegane przez ca łe
popołudnie.
Radny Andrzej Woźniak odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Burmistrza, że na
ul. Kupiecką zostały przeznaczone środki w kwocie 30 tyś. zł z przeznaczeniem na
lampy. Przyznał, że nie widział osobiście, ale dostał informację i jeżeli nie jest to
prawda to prosi o sprostowane, że w Bip jest zapis o odbytym przetargu na montaż
lamp na ul. Kupieckiej, będzie ich 8, a cały koszt zadania będzie wynosił 60 tyś. zł i
nie wie kto mówi prawdę, a może chodzi o inną ulicę Kupiecką, dlatego poprosił o
wyjaśnienie.
Radny Andrzej Woźniak zapytał czym zasłużył sobie Zastępca Burmistrza Piotr
Łuczyński, że dostał w 2012 podwyżkę 1,508 zł i dlaczego nadzorował pan Łuczyński
gminnym biurem spisowym i dostał tam 6.400 zł, czy dostał zlecenie, bo uważa, że w
ramach pracy powinien to robić i nie dostawać żadnych zleceń, ani podwyżek.
Zapytał czy burmistrzowie wzięli sobie na koniec roku duże premie?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że miał dzisiaj nie zabierać głosu chciał
tylko odpowiedzieć krótko, że odpowie na piśmie ze względu na warunki w sali.
Stwierdził, że padają kolejne pomówienia w jego kierunku i jest mu przykro, że radny,
który uczestniczy we wszystkich spotkaniach, interesuje się tym, a powtarza plotki,
bo fakty są zupełnie inne. Odpowie po kolei, ale udzieli również odpowiedzi na
piśmie. W pierwszej kolejności odpowiedział radnemu Piosikowi, że cały koszt
festiwalu wynosi 3 mln. zł i organizatorami są Fundacja i Telewizja TVP 2 i nie jest w
stanie dokładnie odpowiedzieć jakie koszty poniosą poszczególne instytucje, dlatego
poprosił, żeby się zwrócił do nich na piśmie o taką informację, ewentualnie na stronie
kontaktfestiwalmost@.pl zadać takie pytanie. Przypomniał, że udzielał już takiej
informacji i jest to zapisane w budżecie. TVP 2 wie jak organizować takie imprezy,
będzie ona transmitowana na żywo i nie rozumnie dlaczego w jego kierunku są cały
czas podejrzane interesy itd. Powiedział, że miasto na tym zarobi 1600 miejsc
hotelowych zarezerwowanych było spotkanie z restauratorami, którzy na tym zarobi ą
są wynajęte pomieszczenia, jest zarezerwowany stadion i może wymieniać dużo
innych korzyści. Odniósł się do radnego, że ciągle coś insynuuje, bo jego działalność
jest czysta. Dodał że festiwal Knaga Stal w Kargowej kosztuje 1 mln. zł w ciągu 2
dni. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o nauczycieli to bardzo często informował radnych, a
radna Baczyńska na sesji pytała jak to wygląda i nie wie skąd znowu plotka o
zwolnieniach nauczycieli, stwierdził, że mówił radnym na sesji więc stwierdził, że
radny ma chyba amnezję.
Radny Jakub Piosik powiedział, że to nie plotka tylko zwykłe pytanie.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o spokój, ponieważ pan Piosik
przeszkadzał w wypowiedzi burmistrza.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz stwierdził, że został zaatakowany i odpowiedział, że
jedna osoba odchodzi na emeryturę.
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że nie rozumie niektórych pytań, ponieważ
radny jest na bieżąco informowany, przekręca fakty, cały czas insynuuje do niego
jakieś myśli i tego nie rozumie. Odpowie na piśmie po raz kolejny, bo zadaje radny
cały czas takie same pytania pomimo, że informuje go o szczegółach są spotkania z
radnymi prezentacje wizualne, mówi o tym w telewizji, informacje są przekazywane
do BIP i każdy z mieszkańców wie, a radny cały czas twierdzi, że jest inaczej.
Uważa, że nie można zmieniać rzeczywistości i z faktami się nie dyskutuje, a te
wszystkie informacje o które radny pyta są podane do publicznej wiadomości, a
radny przysyła kolejne pisma o czym informował wszystkich radnych, a radny
twierdzi że jest inaczej bardzo prosi, żeby tego nie robił, żeby obiektywnie zadawać
pytania i jeżeli była publiczna informacja to ile razy ma powtarzać i wyjaśniać te
kwestie. Odpowie na wszystkie kwestie na piśmie i radny ma się nie martwić. Uważa,
że radny marnuje jego czas, ponieważ Burmistrz powinien robić krok do przodu, a nie
cofać się dwa kroki do tyłu, bo jeżeli informuje radnych i radni zadają pytania
spotykają się w czwartki, na komisjach, na różnych konferencjach i są przygotowani
wiedzą o wszystkim, a pan uczestniczy może nie we wszystkich, ale w większości i
słyszy to samo co inni radni, a potem pyta o to samo i on nie wie czy jest to
spowodowane tym, że oglądają to mieszkańcy czy radny tego nie rozumie. Dla niego
jest to wszystko oczywiste, stara się w prosty sposób tłumaczyć te rzeczy i wszystko
jest przejrzyste i transparentne, a radny uważa, że jest zupełnie inaczej. Odpisze na
piśmie zrobi to z wielką przyjemnością, bo nie ma nic do ukrycia i wszystkie
wiadomości da do wiadomości Rady Miejskiej.
Radny Andrzej Woźniak zapytał czym zasłużył się pan Łuczyński że dostał
podwyżkę.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że pan Łuczyński nie dostał żadnej
podwyżki, a radny insynuuje. Wyjaśnił, że Burmistrzowi nie przysługuje prawo do
żadnej premii czy nagrody, żaden dodatek, rada uchwaliła 13 grudnia 2013 pensję,
jaką to wszyscy wiedzą i jest to opublikowane i burmistrzowi już nic się nie należy.
Natomiast pracownicy Urzędu mają prawo do dwóch nagród, pierwsza nagroda na
Dzień Samorządowca i to było do 50 % wynagrodzenia pracownika i pierwszy raz, bo
takie są zapisy ustawowe i na koniec roku są nagrody na święta, są one stosowane
wszędzie i nawet pan Piosik może powiedzieć jakie są nagrody w Urzędzie
Marszałkowskim, bo widział i jest to normalne i nie ma żadnego ekstra, żadnej premii
bo jest to nieprawda. Powiedział, że jest szefem urzędu i pierwszy raz słyszy, że
Zastępca dostał podwyżkę, pensja została raz określona i nic się nie zmieniło.
Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o komisje wyborczą to przypomniał, że niebyło to w roku
2012 tylko w roku 2011 i ktoś musi zawsze stanąć na czele komisji wyborczej i na
czele stanął pan Łuczyński i z tego tytułu przysługuje dieta
Radny Andrzej Woźniak powiedział 6,400?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz wyjaśnił, że jest to opłacane przez Państwową Komisję
Wyborczą i równie dobrze mógł radny złożyć swój akces na szefa komisji, a w
przyszłym roku będą wybory i nie ma nic przeciwko i będzie to obserwował. Poprosił
radnego, żeby nie przekręcał faktów i nie insynuował, bo tak nie jest i nie wie skąd
radny posiada takie informacje, ale są nieprawdziwe.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wyjaśnił, że jeżeli odpowiedzi dotyczące
finansów radnego nie satysfakcjonują, to radny ma prawo zwrócić się do całej rady,
aby zgłosiła Komisji Rewizyjnej sprawdzenie, ponieważ wszystko można sprawdzić
tylko w odpowiedni sposób. Poprosił o nie komentowanie tego po swojemu kiedy
padają wyjaśnienia, bo może tak samo może być odwrotnie, kiedy radny będzie o
coś pytał.
Radny Jakub Piosik powiedział, że nie atakuje Burmistrza zadał dwa proste pytania
pierwsze dot. kultury, a drugie dot. edukacji, dwa miesiące temu była debata dostał
materiały i się z nimi zapoznał, a dwa miesiące minęły i mogło się coś zmienić do
tego czasu. Zapytał czy nie ma racji i nie wie dlaczego burmistrz od razu podno śni
głos i dlaczego się denerwuje, a może się zaraził od zastępcy Łuczyńskiego jakąś
chorobą….ma jakąś agresje i on sobie nie życzy.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o spokój
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że ma obowiązek do 31 maja
zrobić plan organizacyjny, czy schemat organizacyjny i radny powinien o tym
wiedzieć i do tego czasu Burmistrz może podjąć decyzje personalne dotyczące
pracowników oświaty i w żadnym inny terminie nie wolno mu tego zrobi ć. Wynika to z
przepisów ogólnych oraz z przywilejów karty nauczyciela, jedna osoba przechodzi na
emeryturę.
Radny Andrzej Woźniak w celu uzupełnienia tej podwyżki, to ona się wzięła z
oświadczenia majątkowego to jest 18 tysięcy zł i łatwo podzielić na 12 miesięcy i ile
to wychodzi.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że jest to do wglądu, każdy
obywatel może wejść do Internetu i jeżeli ktoś ma wątpliwości to jest odpowiednia
forma wniesienia zapytania, jeżeli odpowiedź pisemna bądź ustna nie
satysfakcjonuje to jest to naturalne.
Radny Józef Grabowski bardzo poprosił w miarę możliwości, aby wyznaczyć pasy
dla osób poruszających się rowerami, ze względu na mandaty, ponieważ po
chodnikach nie można jeździć, a są niektóre szerokie chodniki np. na ul.
Niepodległości, jest jeden fajny chodnik wydzielony na ul. Kilińskiego. Ewentualnie
jeżeli nie na chodniku, to może przy ulicy, przy krawężniku, taki mały wąski 40, 50 cm
kawałek, po którym rowerzyści mogliby się przemieszczać.
Punkt 13,14
Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
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Radny Jakub Piosik zapytał czy w lipcu jest przewidziana sesja, bo jeżeli nie to ma
prośbę, aby jego wniosek, który złożył na sesji marcowej dotyczący sprawozdań
finansowych spółek prawa handlowego przypilnować i został wprowadzony na sesję
sierpniową i żeby zaprosić dwóch prezesów.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że tak nie ma sesji w lipcu i
przypilnuje żeby wszystko odbyło się tak, jak było powiedziane.
Wiceprzewodnicząca RM Krystyna Baczyńska powiedziała, iż zgodnie z zapytaniem
radnego w sprawie oświaty chciała poinformować, że podczas debaty oświatowej
zostały sformułowane wnioski wynikające z debaty i są już zapisane na piśmie,
natomiast wymagają pewnego dopracowania. Mieli radni otrzymać te wnioski na tej
sesji, ale nie są gotowe, a w poniedziałek je dopracują z panem Przewodniczącym i
wyślą radnym do wiadomości i chcą aby te wnioski były zaakceptowane na
najbliższej sesji. Poprosiła radnych żeby poświęcili trochę czasu oraz uwagi tym
wnioskom, a po otrzymaniu nanieśli jeszcze swoje propozycję, bo oni mogą nie
wszystko uwzględnić i w sierpniu będzie to zakończone.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że 27 czerwca będzie kolejne
spotkanie z opiekunami samorządów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
z inicjatorami z Fundacji CP, będzie to drugie spotkanie organizacyjne w celu
powołania Słubickiej Rady Miejskiej Młodzieżowej, które jesienią zostałyby
przedstawione do rozważenia i ewentualnie do podjęcia stosownej uchwały i zostaną
również przekazane Komisji Sfery Socjalnej po wakacjach.
Wiceprzewodnicząca RM Krystyna Baczyńska powiedziała, że w tym tygodniu we
wtorek o godz.11:00 odbyło się spotkanie z Panią Prezes Lubuskiej Organizacji
Turystycznej w sprawie ewentualnego przystąpienia Gminy Słubice do tej organizacji.
Również pod koniec sierpnia lub we wrześniu radni otrzymają propozycję z tym
związaną. Poinformowała, że na spotkaniu uczestniczyli również pani Pyrgiel z
Centrum Kooperacji i pan Burmistrz, który obiecał, że przeanalizuje sprawę i może
zrobią krok w tym kierunku, żeby miasto i gmina Słubice była członkiem tej
organizacji, należy rozważyć wszystkie za i przeciw, co zyskają, a czego nie. Dzięki
temu wyszło, że brak jest informacji turystycznej w Słubicach i zamierzają w tym
kierunku pójść, żeby ta informacja turystyczna była. Pan Przewodniczący już
wstępnie rozmawiał z Biblioteką, żeby tego typu informacja powstała właśnie tam.
Radny Jakub Piosik w sprawie turystyki oznakowania gmin w naszym województwie
powiedział, że będzie pisany duży projekt…
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że właśnie o tym rozmawiają i o
tym też była mowa.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że rozumie, iż sesja normalna będzie w sierpniu
i zapytał czy jest przewidywana jakaś sesja nadzwyczajna, żeby nie byli zaskoczeni
jak dotychczas różnymi uchwałami dzierżawami itp tego typu uchwałami.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że rozumie i też by tak chciał
i zgadza się w pełni, natomiast prawnie sesja nadzwyczajna w trybie 7 dni może
zostać powołana na wniosek Burmistrza jak również ¼ ustawowego składu rady,
dlatego nie może za te osoby ręczyć, że nie znajdzie się temat pilny i poproszą
o zwołanie. Dodał, że pozostałe rzeczy będą w terminie i w takim trybie w jakim są
zaplanowane. Poinformował również, że drugie półrocze weryfikowali i nie mają
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żadnych propozycji, aby coś zmieniać, żeby radnym nie komplikować normalnego
trybu funkcjonowania na co dzień.
Punkt 16
Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
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