Protokół nr XLVIII
z przebiegu Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. godz. 10:00 – 16:15
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 zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2013 – DRUK nr 465.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 - 2025 – DRUK
nr 466.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Słubice w roku 2014 - DRUK nr 467.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych – DRUK nr 468.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości w Gminie Słubice - DRUK nr 469.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego - DRUK nr 470.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2014 – DRUK
nr 471.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przejęcia na własność pojazdu
porzuconego – DRUK nr 472.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie Programu współpracy Gminy
Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 – DRUK nr 473.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania członków
Interdyscyplinarnego zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - DRUK nr 474.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2013 - 2017 dla Gminy Słubice - DRUK nr 475.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 476.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice - DRUK nr 477.
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne - DRUK nr 478.
16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
położonego w Słubicach przy ul. Chopina 12/9 - DRUK nr 479.
17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu - DRUK nr 480.
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18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości - DRUK nr 481.
19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii w sprawie
wniosku wpisania stadionu w Słubicach do rejestru zabytków - DRUK nr 482.
20. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Słubice DRUK nr 483.
21. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Słubicach i nadania jej statutu - DRUK nr 484.
22. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli współpracy między
Gminą Łobez a Gminą Słubice - DRUK nr 485.
23. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza Słubic w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego
- DRUK 486.
24. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 10
Świecko, gmina Słubice - DRUK nr 487.
25. Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata 2007 - 2013.
Sprawozdanie za 2013 rok - DRUK nr 487.
26. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.
27. Interpelacje radnych.
28. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
29. Wolne wnioski radnych.
30. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
32. Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Punkt 1
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz. 10:00 otworzył XLVIII 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 Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do
porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że protokół nr XLVII z ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Słubicach był do wglądu w biurze Rady Miejskiej, zapytał o
uwagi do ich treści.
Radny Andrzej Woźniak wniósł uwagi do protokołu, ponieważ nie udzielono mu
odpowiedzi na pytanie z poprzedniej sesji, jakie kryteria musz ą zostać spełnione
przez ucznia, żeby dostać wyprawkę. Podczas przerwy Skarbnik Gminy miał mu
przekazać taką informację i jej nie otrzymał.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że to nie jest uwaga dotycząca
treści protokołu i powrócą do tego pytania w sprawach wniosków, bądź interpelacji.
Odda głos panu Skarbnikowi i udzieli radnemu odpowiedzi.
Innych uwag nie zgłoszono.
Protokół z sesji o nr XLVII został przyjęty 13 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do
porządku obrad.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz zaproponował zmianę w porządku obrad. Poprosił o
zdjęcie z porządku obrad Punktu 19, Druk nr 482. Wyjasnił, że decyzja została
podjęta na Komisji Rozwoju Gospodarczego. Wyjaśnił, że nie mają jeszcze
wszystkich informacji w tej sprawie, a po spotkaniu z panią konserwator zabytków
Panią Bielić – Kopeć 11 grudnia 2013 r. wiele wątpliwości zostanie wyjaśnionych i 19
grudnia na najbliższej sesji powrócą do tego tematu.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poprosił o
rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego zawieszenia procesu inwestycji przeciwpowodziowych w Słubicach.
Wyjaśnił,
że
projekt
dotyczy
wstrzymanych
prac
rozbudowy
wałów
przeciwpowodziowych przez Zarząd Województwa Lubuskiego.
Na salę obrad przyszedł radny Zbigniew Kubik, od godz. 10.07 radni obradowali w 14
osobowym składzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz zapytał kto jest „za”
zdjęciem z porządku obrad Druku nr 482 i rozpatrzeniem tego druku na następnej
sesji.
„Za” zdjęciem z porządku obrad druku nr 482 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz zapytał kto jest „za”
wniesieniem do porządku obrad projektu uchwały o nadanym nr druku 489.
„Za” wniesieniem do porządku obrad druku nr 489 głosowało jednogłośnie 14
radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz dodał, że druk nr 489
zostanie rozpatrzony w Punkcie 19 porządku obrad.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przekazał
Płaczkowskiemu Prezesowi Koła Wędkarskiego nr 2.

głos

Panu

Ryszardowi

Pan Ryszard Płaczkowski Prezes Polskiego Związku Koła Wędkarskiego nr 2 w
Słubicach. Poinformował, że w tym roku obchodzą Jubileusz 35 - lecia powstania.
Dodał, że uchwałą nr 10 została ustanowiona odznaka dla zasłużonych i wspólnie z
Sekretarzem Koła Bogusławem Hryniewiczem i Robertem Romanowskim, odznaczyli
zasłużonych dla Koła. Odznaczeni zostali Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz,
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz i Radny RM Juliusz Żwirek oraz Komendant
Straży Miejskiej w Słubicach Wiesław Zackiewicz. Dodał, że podczas ostatnich
zawodów wędkarskich został również odznaczony Zastępca Burmistrza Piotr
Łuczyński. Podziękował w imieniu mieszkańców Pl. Przyjaźni Prezesowi ZUWŚ
Kazimierzowi Góra i jego pracownikom.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz w imieniu wszystkich odznaczonych podziękował za
wyróżnienie. W swoim imieniu i Rady Miejskiej z okazji Jubileuszu serdecznie
pogratulował i przekazał upominki. Na koniec powiedział, że ma nadzieję, że Koło
Wędkarskie w dalszym ciągu będzie rozwijać swoją działalność.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że zakupie wętek Burmistrz i Przewodniczący RM
Piotr Kiedrowicz również mogą zostać honorowymi członkami stowarzyszenia.
Głos zabrał Sekretarz Koła Wędkarskiego Bogusław Hryniewicz, powiedział, że
skuter przekazują dla Straży Rybackiej i wręczył klucze Panu Robertowi
Romanowskiemu.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podziękował, pogratulował i obiecał, że będą
ich wspierać.
Punkt 2, 3
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2013 – DRUK nr 465.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2025 – DRUK nr 466.
Projekty uchwał jak w drukach 465 i 466 omówił Skarbnik Gminy Rafał Dydak.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwał jak w drukach 465 i 466,
6 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwał jak w drukach 465 i 466, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Andrzej Woźniak zapytał o zwiększenie wydatków budżetowych w Punkt 1,
pod.1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, dlaczego kwota 2 000,00 zł została
przeznaczona do Izb rolniczych?
Zapytał o zwiększenie wydatków w Punkt. 2 pod. 2) w dziale „Administracja
publiczna” co zostanie zakupione?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że zgodnie z ustawą o Podatku Rolnym
2 % wpływu gminy z tytułu podatku rolnego musi zostać przekazana na rzecz
właściwej Izby rolniczej.
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Wyjaśnił, że kwota w pierwszej kolejności przeznaczona będzie na zakup
samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego na potrzeby pracowników, a po
przetargu będzie znana dokładna kwota przeznaczenia na ten cel.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie ma pytań, bo wszystkie informacje uzyskał
na komisji. Podziękował za stronę 4 w uzasadnieniu. Poprosił, żeby od stycznia do
uzasadnienia dopisywać datę sesji i dokonywane zmiany, ponieważ ułatwi im to
obserwację bieżącą dokonywanych zmian.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przychylił się do pomysłu radnego i zwrócił się
do Skarbnika w tej sprawie.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak zaakceptował prośbę.
Radny Andrzej Woźniak zapytał czy wybrano już model samochodu, który zostanie
zakupiony.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że nie ma możliwości wyboru, ponieważ
wszystko odbywać się będzie na zapytaniach ofertowych podczas przetargu.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 465 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVIII/360/2013 RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2013.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 466 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVIII/361/2013 RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Słubice na lata 2013 – 2025.
Punkt 4
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego on nieruchomo ści - DRUK
nr 467.
Projekt uchwały jak w druku 459 omówił Naczelnik Wydziału WPO Marcin Wołowicz.
Opinia komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 467, 6
głosami „za”.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w druku 467, 4 głosami „za”.
Z sali obrad wyszedł radny Jakub Piosik, od godziny 10:50 radni obradowali w
składzie 13 osobowym.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 467 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVIII/362/2013 RM w Słubicach
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego on nieruchomości.

Punkt 5
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych - DRUK nr 468.
Projekt uchwały jak w druku 468 omówił naczelnik wydziału WPO Marcin Wołowicz.
Z sali obrad wyszedł Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz, od godziny 10:52 radni
obradowali w 12 osobowym składzie.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w
druku 468, 6 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 468, 3 głosami „za”, 1 radny
„wstrzymał się od głosowania”.
Dyskusja:
Rady Jarosław Sadowski odniósł się do stawek podatku, a szczególnie o wzrost
najwyższej kategorii i zapytał czy jest możliwość uśrednienia jej i uwzględnienia w
roku następnym jak w przypadku pozostałych innych kategorii.
Naczelnik wydziału WPO Marcin Wołowicz odpowiedział, że sugestie radnego
zostaną uwzględnione w roku przyszłym podczas opracowywania projektu uchwały.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 468 głosowało 11 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania, uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XLVIII/363/2013 RM w Słubicach
w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych.
Na salę obrad wrócił radny Jakub Piosik, od godziny 10.55 radni obradowali w
składzie 13 osobowym.
Punkt 6
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości w Gminie Słubice - DRUK nr 469.
Projekt uchwały jak w druku 469 omówił naczelnik wydziału WPO Marcin Wołowicz.
Na salę obrad wrócił Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz, od godz. 10:58 radni
obradowali w składzie 14 osobowym.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w
druku 469, 5 głosami „za”, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 469, 3 głosami „za”, 1 radny głosował
„przeciw”.
Dyskusja:
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że najbardziej zaniepokoił ich wzrost podatku
dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie Słubic. Uważa, że
dla małych podmiotów gospodarczych, które posiadają jednego pracownika, lub sami
prowadzą działalność będzie odczuwalny. Głosował na komisji „za”, ponieważ dba o
budżet gminy, natomiast wskazanie różnych przyczyn losowych wymaga składania
dużej ilości dokumentów. Spóźnienia do ZUS skutkują zabraniem świadczeń
Zusowskich, a US naliczy odsetki, dlatego ma dylemat jak zagłosować.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że co roku się podwyższa podatek, a dla
mieszkańców jest on za duży. Zaproponował, żeby kiedyś przystopować, ponieważ
na terenach wiejskich jest dużo pustostanów i zmierza to do wyburzania budynków.
Poprosił, żeby w przyszłym roku przyjrzeć się tym i pomyśleć o upustach dla. Zapytał
czy był porównywany podatek z innymi gminami w powiecie s łubickim, czy podatek w
gminie Słubice jest najdroższy czy najtańszy?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że burzenie budynków nie jest
kompetencją burmistrza ani rady, a zgodnie z konstrukcja ustawową opłat lokalnych
w której wyraźnie jest zapisane, że tylko budynki zniszczone, czy po katastrofach
środowiskowych są zwalniane z podatku. Jeżeli miałaby być możliwość nie płacenia
to jedynie w formie uchwalenia przez sejm, a n a to nie ma wpływu burmistrz ani rada.
Wyjaśnił, że wzrost stawek jest nieunikniony, ponieważ podatek od nieruchomości co
roku jest waloryzowany. Dodał, że średni wzrost w gminie wynosi 1, 84%, a kiedyś
był nawet 4% i 5% i podatek jest jednym z trzech źródeł dochodów gminy.
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Odpowiedział, że porównania na dzień tworzenia nie było, nie rozmawiał z nikim w
powiecie i nie wie jakie stawki proponują, natomiast w sąsiednich gminach nie było
jeszcze ustalonych stawek. Jedynie z informacji z województwa wynika, że część
gmin dąży do maksymalnych stawek.
Radny Jakub Piosik powiedział, że do końca listopada są ustalane stawki, dlatego
poprosił żeby do końca grudnia przedstawić informację o stawkach z miastem
Kostrzyn nad Odrą i Gubinem, ponieważ są to miasta przygraniczne i chciałby
zobaczyć jak to się kształtuje w poszczególnych gminach.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak powiedział, że przygotuje informację, natomiast do
specyfiki się nie zgadza, ponieważ Kostrzyn jest miastem bez terenów wiejskich, a
Gubin jest miastem, a gmina wiejska jest osobno.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, żeby jeszcze dodać dla przykładu kilka
podobnych gmin miejsko - wiejskich.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak powiedział, że te informacje, które uda się pozyskać to
z pewnością przedstawią.
Radna Maria Skalniak powiedziała, że już na komisji zwróciła uwagę na stawkę
podatku od nieruchomości i naczelnik wyjaśniał, że jest to niższa podwyżka niż w
ubiegłym roku. Uważa, że w przypadku małych przedsiębiorców 40 groszy przy
powierzchni
200 m, to kwota 80 zł i jest podwyżką bardzo znaczącą.
Zaproponowała, żeby w przypadku mniejszych przedsiębiorców stawkę obniżono.
Naczelnik wydziału WPO Marcin Wołowicz wyjaśnił, że specyfika posiadanych
nieruchomości nie rzutuje na uzyskane dochody i ciężko byłoby znaleźć wszystkim
odpowiednią stawkę. Uważa, że stawka została uśredniona.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział,
że osoba prowadząca działalność na 10 m czy 200 m nie można porównywać.
Zapytał czy nie można wziąć pod uwagę osiągniętych dochodów z Pit-u.
Naczelnik wydziału WPO Marcin Wołowicz odpowiedział, że ustawa o podatkach i
opłatach lokalnych nie pozwala w ten sposób różnicować tych stawek, pozwala na
różnicowanie stawek według przedmiotów opodatkowania czyli konkretny rodzaj
wykorzystywania tej nieruchomości na konkretny cel i nie wie, co należałoby przyjąć
za bardziej słuszne.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak poprosił o wskazanie o ile podatek od
nieruchomości i budynków gospodarczych wzrośnie w przyszłym roku, ponieważ
mieszkańcy pytają. Powiedział, że kiedyś podatki na terenach wiejskich były
mniejsze i budynków na terenach wiejskich było więcej. Dodał, że są budynki, które
nie są używane i wielokrotnie o tym mówił, ale powiedziano mu, że jedyną
możliwością nie płacenia jest ich wyburzanie. Uważa, że nie jest to dobrym
rozwiązaniem i poprosił o zastanowienie się w przyszłości o zmianie stawek na
terenach wiejskich.
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Naczelnik Wydziału WPO Marcin Wołowicz odpowiedział, że za grunty i budynki
mieszkalne będzie wzrost 1 grosz od 1 m² powierzchni, od pozostałych budynków 20
groszy. W związku z tym, że podatek od nieruchomość należy opłacać za posiadanie
nieruchomości to nie ma znaczenia, że są budynki nie użytkowane z różnych
przyczyn. Dodał, że mogą przekazać wykaz stawek jakie zostaną wprowadzone od
roku 2014 w Gminie Słubice do gazety lokalnej.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że sesje listopadowe i grudniowe są trudne dla
rady, ponieważ są ustalane stawki podatku, jak również uchwalany budżet na kolejny
rok i należy rozliczać go w sposób właściwy. Powiedział, że z jednej strony chciałoby
się mniejszych podatków lub wcale, natomiast z drugiej strony w grudniu chcieliby
dużo wydatków i wtedy rodzą się pretensje do burmistrza, że mało. Dodał, że każda
inna gmina utrzymuje się z podatków. Dodał, że należy sprostać zaplanowanym
zadaniom. Powiedział, że rada ma za zadanie tworzyć budżet i wydawać, jak również
wsłuchiwać się w zdania ludzi. Stwierdził, że niektóre wydatki są zupełnie nie
potrzebne min. niszczenie infrastruktury miejskiej, na które są wydawane pieniądze
każdego mieszkańca.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, że wszystko należy utrzymać po przez
płacony podatek i mógłby być jeszcze znacznie większy, poprzez ustalenie
maksymalnych stawek, ale starają się to wszystko wypośrodkować.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 469 głosowało 11 radnych, 1 radny głosował
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVIII/364/2013 RM w Słubicach
w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości w gminie Słubice.
Punkt 7.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego – DRUK 470.
Projekt uchwały jak w druku 469 omówił naczelnik wydziału WPO Marcin Wołowicz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w
druku 470, 6 głosami „za”
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 470, 4 głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 470 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVIII/365/2013 RM w Słubicach
w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od
nieruchomości,
podatku
rolnego
oraz
podatku leśnego.

Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 11:25 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:00 wznosił obrady sesji.
Po przerwie radni obradują w składzie 14 osobowym.
Punkt 8
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2014 - DRUK nr
471.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że po wniesionej autopoprawce
w załączniku nr 1, nadaje nr druku 471 a.
Projekt uchwały jak w druku nr 471 a omówił Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra.
Poinformował, że w imieniu Burmistrza wnosi o zmianę tabeli nr 2, gdzie zmienia się
stawka za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miejscowości Golice na
stawkę 4,71 i jest to jedyna zmiana.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w
druku 471, 6 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 471, 2 głosami „za”, 2 radnych
głosowało „przeciw”.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał, ilu pracowników zatrudnia ZUW Ś i jaka jest średnia płac
pracowników pracujących fizycznie jak również pracowników administracyjnych.
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra odpowiedział, że zatrudnionych jest 46 osób, a
informacje o płacach przygotuje.
Radny Andrzej Woźniak wspomniał o dyskusji, która odbyła się na KRG w sprawie
różnicy stawek i stwierdził, że satysfakcjonuje go zmiana zróżnicowania tych stawek.
Uważa, że stawka powinna być jednakowa dla wszystkich mieszkańców. Stwierdził,
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że Golice jednak nie zostały ukarane. Powiedział, że inwestycje, o których mówił
prezes na komisji RG są potrzebne, jak również stwierdził, że dużo zostało zrobione
w zakresie wymiany wodociągów. Uważa, że wykup hydroforni i terenów od RSP jest
złym pomysłem, z powodu dużych kosztów. Jego zdaniem, lepszym rozwiązaniem
jest podłączenie rurociągu z Lisowa do Golic.
Przypomniał, że składał wniosek do Burmistrza o wymianę sieci wodociągowej w
Lisowie, ponieważ w okresie zimowym rolnicy nie mają wody. Dodał, że Zastępca
Burmistrza uczestnicząc na spotkaniach wiejskich obiecywał, że zajmie się tą
sprawą, ale nic nie zostało zrobione.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o wypowiedzi zgodne z projektem
uchwały. Dodał, że są to sprawy ważne ale powinny być omawiane w odpowiednim
punkcie.
Radny Andrzej Woźniak na koniec powiedział, że będzie głosował „za”.
Zaproponował przyłączenie ZUWŚ do PUK ze względu na ponoszone duże koszta.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o udzielenie odpowiedzi tylko
związane z projektem uchwały, ponieważ zabierze głos.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że nikt nie chce karać mieszkańców
Golic. Wyjaśnił, że na komisjach zostały przedstawione wszystkie koszta ponoszone
z doprowadzenie wody jak również odprowadzaniem ścieków z miejscowości Golice,
które są znacznie większe niż w mieście. Dodał, że nie mieli nikogo karać.
Przypomniał, że dwa lata temu Burmistrz proponował utworzenie Miejskiego Zakładu
Komunalnego, o wszystkim radnych informują i borą pod uwagę wszystkie pomysły i
uwagi. Zaznaczył, że gmina ma znaczny udział w spółce. Dodał, że Puk wygrał
przetargi organizowane na oczyszczanie miasta, jak równie ż w ostatnich czasie na
PSZOK. Powiedział, że może powrócą do tego tematu za jakiś czas.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz stwierdził, że cieszy go fakt, iż radni potrafili się
dogadać i stawki zostały uśrednione.
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra wyjaśnił, że inwestycja budowy sieci wodociągowej
będzie z Nowego Lubusza do Kolonii Lubusz i Pławideł. Wyjaśnił, że zakup
hydroforni w Lisowie będzie tańszy niż nowa budowa. Poinformował, że zwrócili się
do właściciela obiektu i są na etapie szukania rozwiązania problemu przekazania
tego terenu. Dodał, że będzie dążył do zróżnicowania stawek za kanalizację w
Golicach jeżeli wszyscy odbiorcy się nie podłączą i będą sytuacje odprowadzania
ścieków do kanalizacji sanitarnej (deszczówki). Powiedział, że mieszkańcy muszą
zapłacić za to co odprowadzają i zgodne z przepływomierzem, który wskazuję
wszystkie ścieki. Zaproponował, że może udzielić wszelkich informacji na temat
spółki podczas spotkania Burmistrza z radnym w najbli ższy czwartek.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, że ostatnio radni mieli możliwość
spotkania się z prezesami spółek w celu wyjaśnienia wielu kwestii i postarają się
zorganizować kolejne spotkanie w grudniu na temat funkcjonowania spółek.
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Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 471 a głosowało jednogłośnie 12 radnych, 1
radny głosował „przeciw”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/366/2013 RM w Słubicach
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i
zbiorowe
odprowadzenie ścieków na rok 2014.

Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przejęcia na własność pojazdu
porzuconego – DRUK nr 472.
Projekt uchwały zgodnie drukiem nr 472 omówił Naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w
druku 472, 6 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik stwierdził, że nie ma potrzeby zakupu samochodu jak gmina
przejmuje ten pojazd. Zapytał jakie auto.
Naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że min. bus.
Radny Jakub Piosik powiedział, że jeszcze lepiej 8 urzędników może jechać.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 472 głosowało 14 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/366/2013 RM w Słubicach
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie
w
wodę
i
zbiorowe
odprowadzenie ścieków na rok 2014.

Punkt 10.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2014– DRUK nr 473
Projekt uchwały jak w druku nr 473 omówiła Naczelnik wydziału WSA Barbara
Banaśkiewicz.
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Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 473, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał jak rozliczają się organizacje pozarządowe z realizacji
zadań publicznych i czy są jakieś problemy i czy są prowadzone jakieś egzekucje do
tych podmiotów. Zapytał czy zdarzają się wnioski o dofinansowanie do 10 tyś. zł dla
organizacji pozarządowych w ramach art. 19 a, małe granty.
Naczelnik wydziału WSA Barbara Banaśkiewicz odpowiedziała, że po terminie
wykonania zadania organizacja ma obowiązek złożenia sprawozdania z wykonania
zadania. Wyjaśniła, że jest sprawdzana celowość wykonanego zadania oraz
wydatkowanie środków. Dodała, że w tym roku wprowadzili nowe zasady rozliczania
dotacji poprzez kontrole podmiotów dla których są udzielane dotacje, są opisane
zasady na podstawie których są kontrolowane. Starają się kontrolować jak najwięcej
podmiotów, również będzie możliwość zapoznania się z całą dokumentacją
pokontrolną na BiP Słubice.pl. Dodała, że organizacje mają obowiązek
przechowywać całą dokumentację w okresie 5 letnim.
Potwierdziła, że jest możliwość skorzystania z takiego dofinansowania natomiast nie
pamięta dokładnej kwoty dofinansowania, trzy albo cztery organizacje skorzysta ły z
takiej możliwości. Wyjaśniła, że organizacja może złożyć dwukrotnie taką ofertę i
otrzymać taką dotację. Poinformowała, że ogólnie na dotacje zostały w tym roku
przeznaczone środki w kwocie 270 tyś zł. Dodała, że w styczniu będzie
sprawozdanie z całości zrealizowanych zadań i zostanie przedstawione dla rady.
W trakcie wypowiedzi pani naczelnik z sali obrad wyszedł radny Andrzej Woźniak, od
godziny 12.35 radni obradowali w składzie 13 osobowym.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 473 głosowało 13 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/368/2013 RM w Słubicach
w sprawie Programu współpracy Gminy
Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi
podmiotami
prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2014.

Punkt 11
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w
sprawie Trybu powołania i odwołania członków Interdyscyplinarnego Zespołu do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania - DRUK nr 474.
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Projekt uchwały jak w druku nr 474 omówiła Sabina Matkowska.
Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 474, 4 głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 474 głosowało 13 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/369/2013 RM w Słubicach
o
zmianie
uchwały
Rady
Miejskiej
w Słubicach w sprawie Trybu powołania
i odwołania członków Interdyscyplinarnego
Zespołu
do
Spraw
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Punkt 12
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2013 – 2017 dla Gminy Słubice - DRUK nr 475.
Projekt uchwały jak w druku nr 475 omówiła Sabina Matkowska.
Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 475, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała czy został wykreślony zapis „socjalnych” w III
priorytecie Punkt. 4.
Sabina Matkowska poprosiła o autopoprawkę i wykreślenie słowa w tym punkcie.
Radny Jakub Piosik poprosił o przedstawianie sprawozdań raz w roku z zakresu
programu, a nie tylko w terminie, który jest zapisany w projekcie uchwa ły, ponieważ
uważa, że raz na cztery lata to za mało.
Sabina Matkowska odpowiedziała, że radni będą na bieżąco informowani o realizacji
programu w sprawozdaniu międzysesyjnym, natomiast ogólna informacja o realizacji
programu będzie na koniec jego realizacji.
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Radny Juliusz Żwirek powiedział, że wie iż te programy muszą być podejmowane i
realizowane natomiast zastanawia go, czy mają one wpływ na polepszenie sytuacji w
rodzinach. Uważa, że działalność jest taka sobie i dzieje się coraz gorzej pomimo
takich działań. Stwierdził, że będzie głosował za, ale nie wierzy, że ta realizacja
programu będzie przebiegać zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.
Na salę obrad wrócił radny Andrzej Woźniak, od godziny 12.45 radni obradowali w
składzie 14 osobowym.
Z sali obrad wyszedł radny Jakub Piosik, od godziny 12.45 radni obradowali w
składzie 13 osobowym.
Na salę obrad wrócił Radny Jakub Piosik, od godziny 12.46 radni obradowali w
składzie 14 osobowym.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 475 głosowało 14 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/375/2013 RM w Słubicach
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie orz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2013 – 2017 dla Gminy Słubice.
Punkt 13
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia – Druk nr 476.
Projekt uchwały jak w druku nr 476 omówił Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz.
Opinia komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 475, 5
głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski powiedział, że ma wątpliwości co do podjęcia tej uchwały.
Wspomniał, że był przeciw podczas głosowania nad podjęciem podobnej uchwały na
poprzedniej sesji, ponieważ uważa, że dochodzi do naruszenia prawa. Powołał się
na decyzję sądu administracyjnego, wyrażony w uchwale z dnia 28 lipca 2009
syg.1/9 OPS, który mówi:, że rada może odstąpić od przetargowego trybu zawarcia
umowy, użytkowania najmu i dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata tylko w
przypadkach określonych w artykule 37 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Uważa, że jest podejmowana korzyść na rzecz podmiotu
gospodarczego. Jego zdaniem w momencie ubiegania si ę o wynajem najmu
podmiotów gosp. Burmistrz powinien zorganizować przetarg z przeznaczeniem na
trzy lata. Radni mogliby zapoznać się z informacją osób ubiegających się o wynajem
lokali i zostałaby ustalona stawka. Stwierdził, że rozumie intencję, ale do tej pory nie
podejmowali takich decyzji, uważa, że jest to sprzeczne z przywilejami jak również z
prawem.

15

Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz powiedział, że jego zdanie celem ustawodawcy
było dopuszczenie pewnych określonych możliwości, które umożliwiłyby pewną
swobodę działania gminy, która przez dobór najemców może mieć zapewniony stały
dochód w określonym czasie. Zależy mu na firmie, która będzie stale funkcjonować i
przynosić stały dochód. Dodał, że ta firma ochroniarska zaoferowała nadzór nad
budynkiem nieodpłatnie. Przedstawił inne korzyści wynajmowania lokali na ul.
Piłsudskiego.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o wyjaśnienie panią Sekretarz ze
względu na zaistniałe niejasności prawne.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus -Trojan wyjaśniła, że projekt uchwały jest zgodny
z prawem, ponieważ wyrok przytoczony z roku 2009 i odnośnik ust. 2 już nie ma, a
od tamtego momentu ustawa o gospodarce nieruchomościami zmieniła się wiele
razy. Wyjaśniła, że zasadnicza zmiana najprawdopodobniej zmienia ła się w roku
2010/ 2011 gdzie ust. 4 art. 37 umożliwia podejmowanie decyzji radzie.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy rada musi tak szybko podejmować decyzję
o wydzierżawieniu na 10 lat, stwierdziła, że jest to kwestia wniesienia i wyniesienia
biurek i rozsądniej byłoby zawrzeć na trzy lata i później przedłużyć o kolejne trzy.
Burmistrz obiecywał, że tam będą mieszkania, a mieszkanie o powierzchni 58 jest
dosyć dużym mieszkaniem na które czeka dużo ludzi.
Dyrektor Krzysztof Radkiewicz wyjaśnił, że ta firma dysponuje dużą ilością sprzętu
elektronicznego ze względu na monitoring dużej ilości firm, dlatego uważa, że
dobrym pomysłem jest dzierżawa na 10 lat dla firmy, która zapewni trwały dochód.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński wyjaśnił, że na początku były plany na
przeznaczenie tych pomieszczeń na mieszkania, natomiast po oględzinach tego
budynku stwierdzili, że nadaje się on na inny cel np. dla organizacji pozarządowych,
na pomieszczenia biurowe dla ZAMK, a pozostałe przeznaczyć komercyjnie.
Poinformował, że budynek w całości należy do gminy, dlatego wynajem
organizacjom pozarządowym odciążyłby gminę od płacenia opłat dla wspólnoty za
korzystanie za dotychczasowe pomieszczenia, nad którym te ż w późniejszym czasie
będą musieli się zastanowić co zrobić.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 475 głosowało 9 radnych, 3 radnych głosowało
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się od głosowania”, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLVIII/476/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy najmu odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:03 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 13.25 wznowił obrady.
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Punkt 14
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice – Druk nr 477 a.
Projekt uchwały jak w druku nr 477 a omówił Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz.
Wyjaśnił, że został przekazany nowy projekt zgodny z uwagami radnych, które
wynikły podczas komisji zawiera 3 poprawki z 4 proponowanych i w imieniu
burmistrza wniósł o jedną autopoprawkę. Wyjaśnił, że Paragrafie 2 punk. 9 została
naniesiona poprawka w celu uszczegółowienia ustalenia podstawy wynagrodzenia w
celu osób ubiegający się o lokal dopisano:, „przy czym do obliczenia podstawy
wysokości dochodów gospodarstwa domowego jej wysokość ustala się jak dla
dochodów, o którym mowa w paragrafie 2 w Punkcie 5 uchwa ły.
Podczas obrad komisji Sfery Socjalnej Paragraf 14 ust. 3 został wykreślony.
Podczas Komisji RG został dopisany kolejny Paragraf 15 o treści: w Uzasadnionych
przypadkach Burmistrz po uzyskaniu opinii społecznej komisji mieszkaniowej może
zawrzeć umowę najmu z osobami nie spełniającymi kryteriów określonych uchwałą.
Dodał, że nie został uwzględniony wniosek komisji Sfery Socjalnej, który miał
polegać na zmianie paragrafu 14 ust 1 o dopisaniu zdania: „gmina mo że
wynajmować na czas oznaczony do trzech lat w trakcie trwania stosunku pracy,
komisja RG miała zastrzeżenia i Burmistrz pozostawił wersję pierwotną.

Opinia komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 477, 5
głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 477, 2 głosami „za”, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że jako członek komisji mieszkaniowej zna
sytuację wnioskodawców i będzie przeciwna temu projektowi uchwały.
Poinformowała, że został złożony wniosek. Powiedziała, że projekt uchwały nie
został przedyskutowany z komisją mieszkaniową, a pan Dyrektor stwierdził, że nie
ma potrzeby wydania opinii przez komisje w sprawie Projektu uchwa ły. Uważa, że
komisji należy się szacunek za wykonywanie pracy w sprawach mieszkaniowych.
Poinformowała, że projekt uchwały był zmieniany trzykrotnie i spisany protokół przez
komisje, który nie zostały uwzględniony. Jej zdaniem tworzenie tej uchwały jest na
siłę, ponieważ do przyznawania mieszkań na ulicy Szamarzewskiego nie jest ona
potrzebna. Uważa, że ten projekt uchwały jest dla pewnej grupy krzywdzący.
Poinformowała, że w swoim imieniu i komisji mieszkaniowej nie mają nic wspólnego
z tym projektem uchwały.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wyjaśnił, że osoba powołująca daną komisję
może jedynie wziąć pod uwagę ich stanowisko w danej sprawie. Poprosił o
wyjaśnienie czy projekt uchwały jest faktyczne nie potrzebny podczas przyznawania
mieszkań na ul. Szamarzewskiego.
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Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz odpowiedział, że zgodnie z prawem nie jest
wymagana opinia komisji mieszkaniowej w sprawie uchwały. Dodał, że zawsze był
do dyspozycji rady. Poinformował, że był na spotkaniu z komisją mieszkaniową, która
była w składzie 2 osobowym w tym radna Skubisz, które trwało około 3 godz. i
rozmawiali na temat wszystkich wątpliwości.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podziękował za pracę komisji i dodał, że
wszystko musi postępować i funkcjonować na zasadach prawa.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że ona nie jest jedynym członkiem komisji, jest
to grupa ludzi nie zależnych i nie związana politycznie. Dodała, że radny Piosik
będąc w komisji wie ile pracy należy włożyć w jej pracę. Uważa, że ci długotrwali
wnioskodawcy stracą nadzieję na uzyskanie mieszkań przez podjęcie tej uchwały.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz stwierdził, że zrozumiał projekt uchwały jako
rozszerzenie możliwości podnosząc dochody do dużo większej grupy osób.
Radna Krystyna Skubisz dodała, że są jeszcze osoby o małych dochodach.
Ponownie stwierdziła, że praca komisji poprzedniej i obecnej powinna zosta ć
uszanowana.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że już dziękował komisji za prace,
rozumie ich rozżalenie i nie on powoływał tą komisję. Poprosił o nie dyskutowanie
na temat komisji tylko nad projektem omawianego druku.
Radny Jakub Piosik powiedział, że ten projekt uchwały wszystkich biednych ludzi
którzy czekają po 10, 15 lat ogranicza i najprawdopodobniej lokali nie otrzymaj ą.
Uważa, że dobrze iż w projekcie uchwały pojawił się paragraf 15. Zapytał co do
zapisu „w uzasadnionych przypadkach” jakie to przypadki? Zaproponowa ł, żeby
wypisać dokładnie jakie to przypadki.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że dyskutowali o tym podczas
komisji, dlatego uważa, że nie są wstanie przewidzieć i wyliczyć wszystkich
przypadków losowych. Poprosił o zaufanie i nie tworzenie instrukcji
wielostronicowych.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że podjęcie uchwały nie jest
konieczne do przyznawania mieszkań na ul. Szamarzewskiego. Wyjaśnił że głównym
celem utworzenia uchwały było poszerzenie katalogu możliwości dla osób
ubiegających się o przydział lokalu. Powiedział, że z poprzedniej uchwały, która nie
była zmieniana od wielu lat wynikło, że na 800 lokali kom. 600 jest zadłużonych i
większości są to osoby, które nie płacą rachunków. Powiedział, że tworzenie
katalogów do paragrafu 15 jest nie możliwe ze względu na dużą ilość zdarzeń
losowych i przypadków. Wyjaśnił, że społeczna komisja mieszkaniowa powołana
przez burmistrza pracuje społecznie i wykonała bardzo dużą pracę. Zweryfikowała
dużą ilość wniosków i dzięki temu uzyskali dokładne dane jak również wykluczyli
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dużą ilość osób. Z 600 osobowej listy oczekujący, pozostało tylko 380. Zapewnił, że
zdanie komisji zostało wzięte pod uwagę, członkowie również byli obecni na komisji.
Uważa, że zasady są potrzebne, ponieważ są to wytyczne dla burmistrza.
Radny Juliusz Żwirek stwierdził, że nad projektem uchwały można długo dyskutować,
ale i tak nie zadowoli o na wszystkich. Uważa, że uchwala jest kompletna i wnioski
zgłoszone na komisjach zostały uwzględnione. Poprosił o wprowadzenie paragrafu
15 ze względu na to, że projekt uchwały staje się regulaminem. Radny wyjaśnił, że to
Burmistrz przydziela mieszkania i ponosi za to pełną odpowiedzialność i ma do tego
prawo i przywilej. Powiedział, że nie będzie głosował przeciw, ponieważ wachlarz
możliwości został zwiększony.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że jej wypowiedź miała być podobna do
przedmówcy więc nie będzie powtarzać.
Radna Krystyna Skubisz zapytała po co jest zapis w punk 4 rozdz. 9, „że w zasobach
gminnych wydziela się 15 lokali służbowych”. Jej zdaniem jest zapis, że w
uzasadnionych przypadkach i w takiej konieczności nawet potrzebach służbowych
Burmistrz może przydzielić lokal i nie potrzeby wydzielania kolejnych 5 lokali.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz stwierdził, że taki zapis jest jak najbardziej
słuszny i potrzebny.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz ustosunkował się do słów radnego Piosika, że
najbiedniejsi nie uzyskają mieszkania, zgodnie z prawem gospodarstwem domowym
o najniższych dochodach, ustalają jedynie najwyższy poziom dochodów nie ustalają
najniższego. Również ustalają kryteria do jakich można przyznać pewnym osobą
lokal mieszkalny, socjalny, dla tych którzy są pod szczególną opieką gminy. Stawka
czynszu w lokalu socjalnym wynosi 50 % stawki czynszu. A kolejna grupa z
wyższymi zarobkami z stawką normalną czynszu. Potwierdził, że ta uchwała nie
zmienia nic dla tych najuboższych rodzin.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że po rozmowie z Panem dyrektorem ZAMK
wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione i będzie głosował za. Uważa, że
mieszkańcy powinni jak najszybciej wprowadzać się do budynku na ul.
Szamarzewskiego.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprawił radnego, że to burmistrz będzie
przyznawał mieszkania.
Radny Jakub Piosik uważa, że nadzór wojewody może mieć zastrzeżenia do
paragrafu i braku opisu jakie przypadki.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz dodał, że w przypadku jakichkolwiek uwag
nadzoru do paragrafu, nie wpłynie to na całość uchwały tylko ten konkretny zapis.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 477 „a” głosowało 11 radnych, 1 radny głosował
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XLVIII/472/2013 RM w Słubicach
w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Słubice.

Punkt 15
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 478.
Projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 478 omówił naczelnik WGN Tomasz Horbacz.
Z sali obrad wyszedł radny Andrzej Woźniak i radny Mariusz Olejniczak, od godziny
14:00 radni obradowali w składzie 12 osobowym.
Opinia komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 478, 6
głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 478 głosowało 12 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/373/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.
Punkt 16
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda ży lokalu mieszkalnego położonego
w Słubicach przy ul. Chopina 12/9 - DRUK nr 479.
Projekt uchwały zgodnie z drukiem 479 omówił Naczelnik Wydziału WGN Tomasz
Horbacz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” nie podjęciem uchwały jak w druku 479, 4
radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” nie podjęciem uchwały jak w druku 479, 3 głosami „przeciw”, 1 radny
„wstrzymał się” od głosowania.
Brak dyskusji.
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Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 479 głosował 1 radny, 8 radnych głosowało
„przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się od głosowania”, uchwała nie została podjęta.
Z sali obrad wyszedł radny Jakub Piosik, od godz. 14.07 radni obradowali w sk ładzie
11 osobowym.
Punkt 17
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu – DRUK nr 480.
Projekt uchwały zgodnie z drukiem 480 omówił Naczelnik Wydziału WGN Tomasz
Horbacz.
Opinia:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 480, 6
głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 480 głosowało 11 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/374/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności przesyłu.
Punkt 18.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości – DRUK nr 481.
Opinia Komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 481, 6
głosami „za”.
Brak dyskusji.
Na salę obrad wrócił Radny Jakub Piosik, od godziny 14:10 radni obradowali w
składzie 12 osobowym.
Głosowanie:
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 481 głosowało 12 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLVIII/375/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości.

Punkt 19
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego
zawieszenia procesu inwestycji przeciwpowodziowych w Słubicach – DRUK nr 489.
Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław
Dzierniejko.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, że jeszcze prześle do Prezesa Rady
Ministrów. Przypomniał, że projekt został pozytywnie odebrany przez wszystkie
instytucje, a jedynie Zarząd Województwa Lubuskiego miał wątpliwości.
Na sale obrad wrócił radny Andrzej Woźniak, od godziny 14:11 radni obradowali w
składzie 13 osobowym.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest to sprawa oczywista i dodał, że dokładnie
taka sama sytuacja była w sprawie obwodnicy Słubic. Stwierdził, że zostało to
zaplanowane i musi zostać dopilnowane i zrealizowane. Uważa, że wszystkich
należy powiadomić i zaprotestować.
Radny Andrzej Woźniak stwierdził, że bardzo go zaskoczyło wstrzymanie środków na
inwestycję. Dodał, że województwo otrzymało dużo środków, a Słubice nie
skorzystało nic. Stwierdził, że ktoś zawinił i nie wie kto, ale są różne sytuacje
polityczne albo słaba delegacja z woj. lubuskiego i nie dbają o Słubice radni sejmiku
woj. lubuskiego. Ma nadzieje, że burmistrzowie będą emitować zaistniałą sytuację i
wszystko zostanie wysłane do wymienionych instytucji. Stwierdził, że to wstyd, że
Słubice nie otrzymali żadnego dofinansowania, a inne miasta min. Kostrzyn, Gubin
walczy o obwodnice i nie wie czy to kara.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na przygotowywanie projektów
przeznaczane są duże nakłady finansowe ze skarbu państwa, dlatego nie rozumie,
że wstrzymano tą inwestycję.
Radna Krystyna Skubisz zaproponowała, żeby również przesłać uchwałę do
wszystkich posłów województwa lubuskiego.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że informacja bardzo ich zaniepokoiła
cieszy go fakt, że rada chce podjąć taką inicjatywę i ma nadzieję, że głos radnych
wzmocni sprawę. Wyjaśnił, że z pisma, które otrzymali nie wynika, że miasto nie
uzyska środków na realizacje tej inwestycji i z informacji, które uzyskał, te środki są
zabezpieczone. Dodał, że trwa spór administracyjny czyim majątkiem ma się stać
grunt wykupiony pod przeprowadzoną inwestycję (wał okrężny), który ma
zabezpieczyć miasto od powodzi. Dodał, że gmina poniosła również koszta związane
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z przygotowanie dokumentacji projektu ok. 90 tyś. Ostatnia transza 30 tyś. została
wstrzymana. Powiedział, że pismo zostanie przesłane do wszystkich ważnych
instytucji i również upublicznione do wiadomości dla mieszkańców i ma nadzieją, że
sprawa zostanie załatwiona do końca roku bieżącego. Ponieważ w przyszłym roku
środki przeznaczone na inwestycję mogą zostać przeniesione na inny cel.
Radny Andrzej Woźniak stwierdził, że trzeba dążyć do zmiany uchwały z Zarządem
Woj. lubuskiego o zmianę decyzji, a jest o co walczyć o kwotę 160 mln.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 489 głosowało 13 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała RM w Słubicach w sprawie
wyrażenia stanowiska dotyczącego
zawieszenia
procesu
inwestycji
przeciwpowodziowych w Słubicach.

Z sali obrad wyszedł radny
w składzie 12 osobowym.

Juliusz Żwirek, od godzin 14.25 radni obradowali

Punkt 20
Projekt uchwały RM w Słubicach
sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Słubice - DRUK
nr 483.
Projekt uchwały jak w druku 483 omówił radny Ryszard Potorski.
Dyskusja:
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że nie ma nic przeciwko tworzeniu
dokumentacji, która jest potrzebna w gminie. Powiedział, że jeżeli zostanie podjęta
uchwała, to będą się starać wypełniać jej zapisy i znaleźć środki na wkład własny i
przystąpić do tego projektu. Dodał, że nie znalazł nigdzie zapisu mówiącego o tym,
że gmina musi posiadać takie plany przy ubieganiu się o takie środki. Podał przykład
ubiegania się o środki na termomodernizację obiektów gminnych. Poinformował, że
nie posiadali takiego planu, a przystąpili do projektu na termomodernizację budynków
oświatowych w Szkole Podstawowej nr 1, w Gimnazjum, w Żłobku i w Przedszkolu nr
4. dodał, że jest to cenna inicjatywa.
W trakcie wypowiedzi na salę obrad wrócił radny Juliusz Żwirek, od godziny 14.31
radni obradowali w składzie 13 osobowym.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 483 głosowało 13 radnych, uchwała została
podjęta.
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Uchwała nr XLVIII/377/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej w gminie Słubice.

Na sale obrad wrócił radny Mariusz Olejniczak, od godziny 14.33. radni obradowali w
14 osobowym składzie.
Punkt 21
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Słubicach i nadania jej statutu DRUK nr 484.( kontynuacja z poprzedniej sesji
XLVIII Sesji RM w Słubicach z dnia 26 września 2013 r., przeniesiony punkt na
wniosek radnych) – DRUK nr 484.
Projekt uchwały zgodnie z drukiem
Słubicach Krystyna Baczyńska.

484 omówiła V-ce Przewodniczaca RM w

Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 484, 3
głosami „za”, 1 radny był „przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 484, 4 głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 484 głosowało 10 radnych, 2 radnych było
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVIII/378/2013 RM w Słubicach
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Słubicach i nadania jej statutu .

Punkt 22
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia woli współpracy między gminą
Łobez a Gminą Słubice – DRUK nr 485.
Projekt uchwały jak w druku 485 omówił Przewodniczący RM w Słubicach Piotr
Kiedrowicz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 485, 5
głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 485, 4 głosami „za”.

Dyskusja:
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że ciszy go współpraca z Gminą Łobez, a
jednocześnie smuci się, że brakuje współpracy z innymi miastami partnerskimi.
Zapytał dlaczego brak kontaktów z miejscowością Lebus, Yumą?
Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz wyjaśnił, że nie ma współpracy ani
partnerstwa z Lebus.
Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz dodał, że w tym przypadku jest
inaczej nie będzie podpisywania porozumienia tylko na początku znalezienia
wspólnych dziedzin.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że popiera projekt uchwały i uzasadniła
dlaczego podczas komisji. Wyjaśniła dla radnego Woźniaka, że pomimo braku
współpracy partnerskiej jest współpraca z miastem Lebus i raz w roku grupa
rowerowa spotyka się w celu omówienia różnych spraw.
Radny Ryszard Potorski zapytał czy radni w Gminie Łobez też podjęli taką uchwałę.
Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że podjęli wczoraj.
Radny Ryszard Potorski ma nadzieję, że współpraca nie pozostanie tylko na
papierze jak współpraca z innymi partnerskimi miastami tylko będzie się rozwijać i
służyć dla mieszkańców gmin.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński wyjaśnił, że wszyscy wiedzą o tym, że nie ma
współpracy partnerskiej z miastem Lebus, natomiast w miarę możliwości współpraca
z miastami partnerskimi jest prowadzona należycie min. z Szostką, Heilbronnn,
Frankfurtem n/o. Wyjaśnił, że gmina współpracuje z Frankfurtem w szerokim
zakresie. Dodał, że z Yumą czy Tichuaną trudno jest utrzymywać kontakty, ponieważ
jest to na drugiej półkuli. Powiedział, że jest za współpracą z Łobzem, a po
wspólnych spotkaniach jest pewny, że wiele doświadczeń i osiągnięć Gminy Łobez
można wnieść do gminy Słubice.
Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz powiedział, że radni Łobza
przyjeżdżając do Słubic chcieli uzyskać doświadczenie i wiedzę, ponieważ otwierają
podstrefę. Przyznał racje z podpisywaniem samego partnerstwa i nie robienia nic, bo
nie ma to sensu, a w tym przypadku jest wola przyst ąpienia.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 485 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał
się od głosowania”, uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XLVIII/379/2013 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia woli współpracy między
gminą Łobez a Gminą Słubice.

Punkt 23
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Burmistrza Słubic w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego – DRUK nr 486.
Projekt uchwały jak w DRUKU nr 496 omówiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Skalniak.
Opinia komisji:
Przewodnicząca Komisji Maria Skalniak poinformowała, że komisja uznała skargę za
bezzasadną.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 486 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał
się od głosowania”, uchwała została podjęta.

Uchwała nr XLVIII/380/2013 RM w Słubicach
w
sprawie
rozpatrzenia
skargi
na
bezczynność
Burmistrza
Słubic
w
przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Punkt 24
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 10
Świecko, gminą Słubice – DRUK nr 487.
Projekt uchwały jak w druku 487 omówił naczelnik WGN Tomasz Horbacz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 487, 6
głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 486, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Andrzej Woźniak zapytał czy był robiony przetarg na zakup tej nieruchomości
i za jaką kwotę zostało sprzedane.
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Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że działka została sprzedana w
przetargu za kwotę 600 tyś. brutto., natomiast cena wywoławcza wynosiła 400 tyś.
netto.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 487 głosowało 14 radnych, uchwała została
podjęta.

Uchwała nr XLVIII/381/2013 RM w Słubicach
w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie 10
Świecko, gmina Słubice.

Punkt 25
Strategia Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata 2007 – 2013. Sprawozdanie za
2013 rok – DRUK nr 488.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała z jakiego powodu nie zostały zrealizowane dwa
zadania zaplanowane w Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie:
- zatrudnienie doradców metodycznych z przedmiotów humanistycznych i
matematyczno – przyrodniczych,
- powołanie Rzecznika Praw Dziecka przy ZAO.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że w tym zakresie odpowiedzi udzieli
pani dyrektor ZAO Jolanta Skręty. Powiedział, że bardzo się starają realizować
zadania zapisane w strategii. Powiedział, że zostanie zorganizowane spotkanie
radnych i z panią radną Baczyńską w tej sprawie.
Punkt 26
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności
z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

Burmistrza

Słubic,

w

tym

Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że są w trakcie realizacji ustawy opłaty
śmieciowej w Gminie Słubice. Poinformował, że w dalszym ciągu nie została złożona
odpowiednia ilość deklaracji, gmina płaci za wszystkie śmieci, a osób
zdeklarowanych jest znacznie mniej niż zdeklarowanych i z tego tytułu są problemy
rozliczeniowe. Poinformował, że wycofuje się z wcześniej zapowiadanych
wypowiedzi dot. gospodarki śmieciowej, że mieszkańcy będą mieli czas do końca
grudnia na zapoznanie się z całym systemem funkcjonowania, ponieważ po
raportach okazało się, że osoby zdeklarowane na sortowanie ok. 75%, sortowanie
wykonuje tylko 10% do 15%. Powiedział, że mieszkańcy narażają gminę na straty
finansowe, ponieważ są płacone znacznie większe opłaty środowiskowe z tytułu
śmieci nie segregowanych. Poinformował, że spowoduje to pewne czynności min.
wystawianie decyzji korygujących za nie zapłacone miesiące na podstawie robionej
weryfikacji, która wykazała czy mieszkańcy zgodnie ze złożoną deklaracja
dokonywali sortować czy nie. Dodał, że w pierwszej kolejności rozpoczną od
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Ponieważ, sytuacja domków jednorodzinnych
i sołectw wygląda lepiej. Powiedział, również o problemach związanych z bardzo
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dużą ilością śmieci gabarytowych. Poprosił mieszkańców o stosowanie się do
regulaminów i terminarzów wywozu tych nieczystości i wystawiać je tylko w czasie w
nich wskazanym. Poinformował, że od tej pory śmieci gabarytowe nie będą
odbierane tylko będą informowani właściciele wspólnot i będą żądać zlecenia na
wywóz odpadów. Powiedział, że muszą tak zrobić, ponieważ tych miejsc jest bardzo
dużo. Poinformował, że nagrania z kamer pomogły im zidentyfikować osoby, które
pozostawiały te śmieci.
Poinformował, że po wykonanych weryfikacjach i testach został rozstrzygnięty
przetarg na regularne i formalne funkcjonowanie linii komunikacji miejskiej w
Słubicach, który będzie funkcjonował przez pół roku, a za pół roku zostanie
rozstrzygnięty kolejny przetarg, ale na okres dłuższy. Poinformował, że przekażą
również pod konsultacje społeczne w celu rozszerzenia funkcjonowania tej linii w
Słubicach. Dodał, że coraz więcej osób z niej korzysta.
Poinformował, że frekwencja na statku Zefir była bardzo dobra, na 14 rejsów
statkiem przepłynęło 778 osób. Poinformował, że został ustalony kalendarz rejsów
na przyszły rok.
W trakcie wypowiedzi Z-cy Burmistrza Piotra Łyczyńskiego:
Z sali obrad wyszła radna Krystyna Skubisz, od godziny 15.05 radni obradowali w
składzie 13 osobowym.
Z sali obrad wyszedł radny Jakub Piosik, od godziny 15.06 radni obradowali w
składzie 12 osobowym.
Na sale obrad wróciła radna Krystyna Skubisz, od godziny 15.12. radni obradowali w
składzie 13 osobowym.
Na salę obrad wrócił radny Jakub Piosik, od godziny 15.13 radni obradowali w
składzie 14 osobowym.
Punkt 27, 28, 29
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Wolne wnioski radnych.
Radny Czesław Dzierniejko przedstawił sprawę dotyczącą cmentarza:
- stwierdził, że już prawie na cmentarzu nie ma kwater,
- poruszył problem związany z wjazdem i wyjazdem autobusów z cmentarza, brak
miejsca do zawracania,
- zaproponował wycięcie drzew i zrobienie większego parkingu,
- wspomniał, że była mowa o zrobieniu drogi przejazdowej za SOSIR.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński zaproponował, że w momencie dużej ilości
interpelacji chciałby odpowiedzieć pisemnie.
Wyjaśnił, że w tym roku była zrobiona duża ilość wycinki drzew, również w okolicach
cmentarza. Poinformował, że ten teren jest objęty zmianą, która ma zostać ujęta w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy opracowywaniu
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dokumentacji w przyszłym roku dot. wieży Kleista. Wie, że ten parking nie jest
funkcjonalnie ułożony i sprawia wiele trudności. Dodał, że należy ustalić co chcą
konkretnie zrobić i przygotować kompletne dokumenty.
Wyjaśnił, że na cmentarzu jest jeszcze wiele kwater, natomiast muszą przystąpić do
kolejnego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i wydzielenia
kolejnych gruntów pod następne kwatery. Dodał, że są to grunty, które wykraczają po
za obszar cmentarza.
Radny Andrzej Woźniak:
- zapytał czy była przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie
ustawy śmieciowej i jakie są wyniki kontrolne?
- czy są przyjęcia pracowników do urzędu?
- na jakim etapie jest prowadzone postępowanie karne o wyłudzenie kredytu przez
Burmistrza w 2011 r.
- zapytał co w sprawie myjni samochodowej na ul. Daszyńskiego, czy umowa została
zerwana, czy został poinformowany Inspektor Nadzoru Budowlanego o nielegalnej
budowie.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że były zapytania w sprawie
gospodarki śmieciowej i były przygotowywane informacje jak wygląda to w Gminie
Słubice. Wyjaśnił, że nic w tej sprawie się nie dzieje, informacje zostały przekazane
do Urzędu Marszałkowskiego, nie ma ani negatywnych, ani pozytywnych opinii w tej
sprawie.
Odpowiedział, że jeżeli na stronie urzędu nie ma ogłoszenia o konkursie, to nie ma
przyjęć.
Wyjaśnił, że sprawa postawionego zarzutu wyłudzenia kredytu dot. lat 2010-2011,
jest w toku.
Odpowiedział, że umowa nie została wypowiedziana i nie powstanie tam myjnia
samochodowa. Pozwolenie na budowę ten pan uzyskał i ten budynek będzie
przeznaczony na potrzeby parkingu i teren wokó ł też ma zostać zagospodarowany
zgodnie z umową.
Radna Krystyna Baczyńska:
- poprosiła o stworzenie na cmentarzu kwater i tablic informacyjnych o osobach
zmarłych,
- jaki jest status prawny zieleńca za media - marktem i czy prawdą jest, że został
wydzierżawiony,
- poprosiła o informację w sprawie podpisania porozumienia w sprawie współpracy
dot. gospodarki odpadami pomiędzy gminą Słubice, a Frankfurt n/o.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że jest propozycja żeby ten teren
zieleńca w formie przetargu został wydzierżawiony, ale jeszcze nic w tej kwestii się
nie wydarzyło.
Wyjaśnił, że porozumienie nie zostało podpisanie pomiędzy miastami, tylko pomiędzy
spółką z Frankfurtu n/o zajmującą się sprawami komunalnymi, a PUK ze Słubic.
Dodał, że nie zna treści tego porozumienia i nie wie na jakim to jest etapie. Zapewni ł,
że w najbliższym czasie uzyskają więcej informacji w tym temacie.
Radny Ryszard Potorski:
- zapytał czy został już opracowany podręcznik, regulamin korzystania z nowej marki,
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- stwierdził, że podmiot zajmujący się gospodarką odpadami powinien czynić
wszelkie starania, aby wszystko było w jak najlepszym porządku.
Z sali obrad wyszedł radny Czesław Dzierniejko, od godziny 15.30 radni obradowali
w składzie 13 osobowym.
Radny Ryszard Potorski poprosił o informację dla mieszkańców i radnych w sprawie
podpisania porozumienia z Frankfurtem w temacie przekazywania wody i sieci
ciepłowniczej.
Na salę obrad wrócił radny Czesław Dzierniejko, od godziny 15:37 radni obradowali
w składzie 14 osobowym.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że został opracowany regulamin
korzystania z nowej marki i Centrum Kooperacji S/F n/o udzieli wszelkich informacji.
Wyjaśnił, że nowy system gospodarki śmieciowej funkcjonuje od 1 lipca i wszystkie
śmieci gmina ma obowiązek zebrać i to robi. Stwierdził, że ilość składanych
deklaracji świadczy o tym ile osób odniosło się do tego tematu, a informacji było
dużo. Dodał, że zabrakło kampanii ogólnopolskiej. Dodał, że mieszkańcy świadomie
składali deklarację z segregacją, a tego nie robią. I muszą podjąć pewne kroki
ponieważ z tego tytułu ponoszą straty.
Wyjaśnił, że zostało podpisane porozumienie, pomiędzy Szczecińską Energetyką
Cieplną, a spółką niemiecką. Głównym założeniem jest powstanie budowli
ciepłowniczej łączącej oba miasta, dostarczanie ciepłej wody przez Słubice do
najbliższych dzielnic Frankfurtu n/o. Natomiast zimą ciepłownie frankfurckie będą
dostarczały ciepło do całego miasta Słubice.
Radny Juliusz Żwirek:
- poprosił o zajęcie się budynkiem hydroforni i myjni samochodowej na Pl. Przyjaźni,
prosił o to już wiosną i nic się nie dzieje, budynek nadal jest obskurny i brzydki,
- poprosił o informację w sprawie powołania komisji ds. SMOK,
- potwierdził kłopot związany z brakiem informacji na cmentarzu o zmar łych.
Józef Grabowski:
- zaapelował do mieszkańców o przestrzeganie terminów wywozu odpadów kom.
- zapytał czy były już podjęte jakieś prace związane z wyznaczaniem ścieżek
rowerowych w mieście.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że nic jeszcze w tej sprawie się
nie wydarzyło.
Mariusz Olejniczak:
- zaproponował stworzenie spotu reklamowego w sprawie gospodarki odpadów
komunalnych,
- poprosił o usunięcie krzaków przy drodze z Drzecina do Starych Biskupic,
- zapytał czy mieszkańcy w Starych Biskupicach mogą w zamian za opał usunąć
dwie wierzby na cmentarzu, jeżeli tak to w jaki sposób, czy złożyć wniosek czy uiścić
opłatę?
- poprosił o wyznaczenie miejsca w Słubicach dla mieszkańców na sadzenie drzew,
- zapytał jakie są wyniki przeprowadzonej kontroli palenisk.
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Zastępca Burmistrz Piotr Łuczyński powiedział, że w Słubicach jest coraz mniej
miejsca gdzie można sadzić jakieś drzewka, dużo jest terenów prywatnych. Wolałby
zostawić dzieciom inicjatywę zsadzenia drzewek.
Wyjaśnił, że droga z Drzecina do Starych Biskupic jest drogą powiatową i zwrócą się
do Starosty Słubickiego, a później zobaczą co się da zrobić dla mieszkańców Starych
Biskupic.
Punkt 30, 31
Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

w

Słubicach

o

działaniach

Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że została przekazana analiza
oświadczeń majątkowych.
Poprosił o zapoznanie się zaproponowanym planem pracy rady na rok 2014 i czeka
na uwagi.
Powiedział, że regularnie spotykają się w czwartki z Burmistrzem, na których można
porozmawiać o bieżących sprawach i uzyskać informacje.
Radny Juliusz Żwirek przekazał informacje o odbytej Wspólnej Komisji Integracji
Europejskiej dnia 13 listopada 2013 r. we Frankfurcie nad Odr ą. Podczas komisji
dyskutowali na temat realizacji Planu Działania Słubice/Frankfurt 2010-2020 plan
ulega modyfikacji, a po ukończeniu będzie tematem na wspólnej sesji. Poprosił panią
Sekretarz o przygotowanie dla radnych bilansu z jego realizacji.
Dyskutowali również na temat komunalnego zabezpieczenia warunków bytowych.
Powiedział, że bardzo istotna dla radnych jest informacja w tej sprawie i szczegó łowe
z SEC. Była przedstawiona koncepcja i struktura marketingu miasta Frankfurt n/o
marketingu miasta Frankfurt, miało być to powiązane z Słubicami, ale przedstawiono
tylko Frankfurtu, również dla odry dla turystów, poinformował, że 8 marca będzie 300
rocznica Carla Filipa Emanuela Bacha i z tego tytułu będzie dużo różnych imprez po
stronie Frankfurtu. Poinformował, że został przyjęty plan pracy komisji na rok 2014.
Poinformował, że wspólna sesja przewidywana jest na przełomie marca lub kwietnia.
W trakcie wypowiedzi radnego z sali obrad wyszedł/a:
- radna Maria Skalniak, od godz:16.09 radni obradowali w sk ładzie 13 osobowym.
- radny Jakub Piosik, od godziny 16:11 radni obradowali w sk ładzie 12 osobowym.
W trakcie wypowiedzi radnego na salę obrad wróciła radna Maria Skalniak, od godz:
16:13 radni obradowali w składzie 13 osobowym.
Radny Ryszard Potorski poprosił o podjęcie wspólnej inicjatywy uczczenia pamięci
zmarłego Tadeusza Mazowieckiego, który był Honorowym Obywatelem Miasta
Słubic.
Radna Krystyna Baczyńska dodała, że powinni na spotkaniu czwartkowym
przedyskutować ten temat.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podziękował za inicjatywę i zobowiązał się do
przypilnowania i jej zrealizowania.
Punkt 32
Zamknięcie XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
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