Protokół nr 30/08
z przebiegu XXX Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 29 grudnia 2008 r.,
godzina 12 00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicz

1.
2.
3.
4.

Sprawy regulaminowe.
Projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na 2008 rok.
Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z
upływem 2008 roku.
5. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym.
6. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
7. Uroczyste wręczenie nagród przyznawanych przez Kapitułę.
8. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
9. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
10. Projekt
uchwały
RM
w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Słubicach pomiędzy ul.
Konstytucji 3-go Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego.
11. Projekt uchwały RM w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.
13. Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
14. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych i udzielonych dotacji z
budżetu gminy w 2008 roku
15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Słubic i
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym.
16. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym.
18. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący otworzył sesję, stwierdzając quorum i prawomocność obrad. Na
ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 co stanowiło 100% ogółu.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz powitał wszystkich uczestniczących w
obradach sesji oraz przybyłych gości w szczególności nowego Komendanta Policji w
Słubicach pana Ryszarda Błażnika. Jednocześnie usprawiedliwił nieobecność
Burmistrza z powodu spraw rodzinnych.
Przewodniczący Rady P. Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XXIX sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołów z XXIX sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji
głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady P. Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad. Uwag, ani wniosków nie zgłoszono.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

DRUK nr 305, 305 a

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska , która w imieniu Burmistrza
oświadczyła, że po przyjęciu autopoprawki jest to druk 305 a. Skarbnik H..Michalska
przybliżyła materiały dochodów gminy za okres pięciu lat wstecz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w
druku nr 305.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 3 głosami „za”, 3 głosy były „wstrzymujące się”.

Dyskusja:
Radny Czesław Dzierniejko wygłosił swe obawy co do dochodu gminy, czy aby się
nie przeliczymy z takimi założeniami. Poprosił również panią Skarbnik Hannę
Michalską o informowanie na bieżąco radnych o poszczególnym nazewnictwie
działów i paragrafów co usprawniłoby wykonywanie budżetu.
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Radny Ryszard Konopacki zapytał dlaczego ze sprzedaży 250 lokali wpływ wynosi
jedynie 250 000 pln- ten fakt nazwał „ prawie darowizną”. Zastanawiający jest także
wpływ z opłat targowych, oraz budowa drogi do Osiedla Krasińskiego.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała co będzie z realizacją budowy centrum
sportowego przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1, jeśli zabraknie na to
środków? Zwróciła również uwagę na błąd przeliczeniowy w budżecie, dotyczący
kwoty uzyskanej ze sprzedaży 25 działek po 80 000.każda. Radna wyraziła również
swą obawę co do ceny 3 mln, którą to gmina chce uzyskać ze sprzedaży dawnego
PUK-u.
Skarbnik Hanna Michalska uspokoiła Radną Krystynę Baczyńską informując, iż
kwota 2 mln przeznaczona na budowę centrum sportowego będzie, ponieważ jest
ona przekazana do gminy z Ministerstwa Finansów. W wieloletnim planie
inwestycyjnym ujmowane są zadania planowane na rok bieżący+2 lata,
Radna Krystyna Skubisz zadała pytanie odnośnie wspólnego projektu Górzyca-Golice, z którego wypadł Lisów, a dotyczącego budowy kanalizacji . Jaką ważność
ma oddzielny projekt dotyczący Lisowa?
Główny Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Realizacji
Projektów Przemysław Karg odpowiedział, że wniosek o dofinansowanie budowy
kanalizacji w Lisowie nie został złożony, ponieważ decyzją Zarządu Województwa do
realizacji zostały skierowane tylko te gminy , które nie miały wogóle kanalizacji , ale
wniosek o dofinansowanie Lisowa może być ponownie złożony w styczniu .
Kierownik Referatu Tadeusz Kolanowski poinformował, że Lisów ma rozdzieloną
kanalizację, a nie był on ujęty w planie długoterminowym, ponieważ jest to zadanie
krótkoterminowe.
Radny Juliusz Żwirek zapytał o przewidywany dochód za rok 2008, na co uzyskał
odpowiedź, iż dochód ten na koniec listopada wyniósł 8 800 732 pln.
Radny Ryszard Potorski zapytał czy wieloletni plan inwestycyjny to tylko załącznik?
§ 8 budżetu mówi, że plan się uchwala, a jak się uchwala, to musi być uzasadnienie,
a plan tego nie ma.
Główny Specjalista Przemysław Karg odpowiedział, że jest on częścią uchwały i
uzasadnienia mieć nie musi. Wieloletni plan inwestycyjny to strategia połączona z
finansami- zawiera on w tej chwili 16 inwestycji. Plan na koniec roku pokazuje nam
jakie zadania są realizowane.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz zapytał radnych czy trzeba jeszcze coś wyjaśnić i
poprosił Skarbnik Hannę Michalską o dokładniejsze sprawdzanie i weryfikowanie
dokumentów wychodzących z biura, by na przyszłość uniknąć błędów, które już
wcześniej się zdarzały.
Skarbik Hanna Michalska wniosek przyjęła., przeprosiła za zaistniały błąd i
zapewniła, że to już się więcej nie powtórzy.
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Radny Ryszard Potorski zapytał dlaczego po zmianie kwoty 35 tysięcy na promocję
gminy nie zmieniła się końcowa kwota wydatków łącznych?
Skarbnik Michalska odpowiedziała, że nie zmieniła się kwota końcowa, ponieważ nie
zmienił się deficyt gminy.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 305 a głosowało 11 radnych, 4 głosy
„wstrzymujące się”.

Uchwała Nr XXX/274/08 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok
2009.

Punkt 3 Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok
2008.

DRUK nr 306

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska informując iż projekt ten
dotyczy zwiększenia dochodu ze środków pochodzących z dofinansowania wymiany
przedstawicieli samorządowych Słubice/ Heilbronn + odsetki 144 000 od
nieterminowych wpłat do gminy i jednocześnie zmniejszenie dochodu gminy z tytułu
umorzenia 3 i 4 raty podatku rolnego z powodu suszy. Przeniesienie do b udżetu na
rok 2009 planu związanego z budową centrum sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 1 na 750 tysięcy pln i likwidacja zadania budowy kanalizacji
Golice- Górzyca- Lisów I etap- kwota 750 tysięcy pln. Zmniejszenie o 1 868 656 pln z
likwidacji zadań przy umniejszaniu dochodu, likwidacja budowy drogi do strefy
50 000, przeniesieni budowy lokali socjalnych na rok 2009- kwota 99 663 pln,
likwidacja budowy świetlicy w Drzewinie 74 896 pln z czego faktycznie 896 pln
likwiduje się, a 74 000 pln przeznacza na zakup podestów do SMOK-a , co wiąże się
ze zwiększeniem wydatków na dotację związaną z budową sali kinowej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w
druku nr 306.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji byli jednogłośni „za” przyjęciem projektu uchwały
Dyskusja
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy zakup rozkładanych podestów za kwotę
74 000 pln do nowej sali kinowej to rozsądny wydatek, czy nie należałoby rozważyć
zakupu foteli, których nie trzeba będzie składać i rozkładać za każdym razem? Skoro
ta sala kosztowała już 2 mln pln, to i podesty można zrobić solidnie na stałe.
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Radny Ryszard Konopacki wyraził swą obawę związaną z zatrudnieniem
dodatkowych pracowników, którzy będą te podesty składać i rozkładać.
Radny Piotr Kiedrowicz podkreślił, że są to słuszne obawy.
Dyrektor SMOK-a Tomasz Pilarski- powiedział, że również miał wątpliwości odnośnie
podestów, ale sala ta, to jedyne miejsce, gdzie prócz projekcji fi lmów można
organizować imprezy kulturalne, spotkania towarzyskie, konferencje więc podesty
montowane na stałe nie zdadzą w takim przypadku egzaminu. Pan Pilarski zapewnił,
że podesty są praktyczne, solidne, łatwo się je montuje, a po złożeniu zajmują mało
miejsca.
Radny Ryszard Potorski zadał pytanie, czy zmian, którym uległ wieloletni plan
inwestycyjny. nie można uzasadniać na bieżąco, a nie dopiero na koniec roku?
.Zmiany w planie daleko odbiegają od pierwotnych założeń . Na 46 zadań ujętych w
planie na 2008 rok wydano 50 % wydatków zaplanowanych.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że życzenie jest nierealne! Wszystkie
projekty, z którymi występuje się o dofinansowanie muszą być ujęte w planie
budżetu i wieloletnim planie inwestycyjnym, i te na które otrzymuje się dotacje są
realizowane- stąd te 50 %., a te, na które nie ma dotacji wypadają z planu. Wieloletni
plan inwestycyjny musi być uchwalony w takiej postaci, a zmiany będą zawsze, bo
nie na wszystko otrzymuje się dofinansowanie. A co do zmian to są one omawiane i
uzasadniane na sesjach na bieżąco.
Radny Juliusz Żwirek- poprosił o potwierdzenie kwoty 200 000 pln na budowę drogi
do KSSE ze środków strukturalnych , na co potwierdzenie uzyskał.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 306 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XXX/275/08 o zmianie
uchwały uchwalającej budżet
gminy na rok 2008.

Punkt 4. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z
upływem 2008 roku.

DRUK nr 307

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska, informując iż uchwała nie
zmienia treści tylko załączniki . Kwoty przeznaczone do zrealizowania, stanowiące
wykonanie założenia z 2008 roku, to 100 000 pln dla Straży Miejskiej i 73 000 pln na
Gminny Plan Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych przeniesiony na rok
2009.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w
druku nr 307.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji byli jednogłośni „za” przyjęciem projektu uchwał.
Głosów w dyskusji nie było.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 307 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XXX/276/08 w sprawie
ustalenia
wydatków,
które
nie
wygasają z upływem 2008 roku.

Punkt 5. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

DRUK nr 308

Projekt uchwały omówił kierownik biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obywatelskich Roman Filończuk, prosząc o zatwierdzenie kwoty 16 pln za godzinę
podczas akcji i 8 pln za udział w szkoleniu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 308.
Radny Mariusz Olejniczak poprosił o wyłączenie z głosowania siebie i radnego
Tomasza Staszaka jako członków Ochotniczej Straży Pożarnej z głosowania.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz przychylił się prośbie.
Dyskusji nie było
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 308 głosowało 13 radnych, 2 radnych nie
brało udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr XXX/277/08 w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
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Punkt 6. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.

DRUK nr 309

Projekt uchwały omówił Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki.
informując o podwyższeniu z 4 pln do 5 pln wysokości punktu wynagrodzenia, co
daje średnio 200 pln brutto miesięcznie i mieści się w planach wydatków OSiR na
rok 2009.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 308.
Dyskusji nie było.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 309 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XXX/278/08 w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz przyjęcia wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
Punkt 7
Uroczyste wręczenie nagród przyznawanych przez Kapitułę
Sekretarz Gminy Alicja Cieślak i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz
wręczyli wyróżnienie Marcinowi Lewandowskiemu- sportowcowi ze Słubic,
półfinaliście olimpiady w Pekinie w biegu na 800 metrów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę.

Punkt 8. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.

DRUK nr 310

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz
Sianożęci, a dotyczył on kolejnych umów dzierżaw .zgodnie z załączonym wykazem.

7

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały jak w
druku nr 310

Dyskusji brak:

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 310 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała Nr XXX/279/08 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.

Punkt 9. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny lokalu mieszkalnego.

DRUK nr 311

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz
Sianożęcki, a dotyczył on bonifikaty lokalu przy ulicy Kopernika 15/5., która powinna
objąć zarówno lokal jak i pomieszczenia przynależne- piwnicę.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały, jak w
druku nr 311.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji za podjęciem projektu uchwały jak w druku nr 311 głosowali następująco: 5
głosami „za”, 1 głosem „przeciw”.

Dyskusji brak

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 311 radni głosowali 14 głosami „za”, 1 głos
„przeciw”.

Uchwała Nr XXX/2280/08 o zmianie
uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego.
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Punkt 10
Projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu po łożonego w Słubicach pomiędzy ul.
Konstytucji 3-ego Maja, ul. Drzymały i ul. Nocznickiego.
DRUK nr 312
Projekt uchwały został przeniesiony na kolejną sesję.- 12 radnych głosowało „za”, 3
wstrzymało się od głosu.
Punkt 11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali
mieszkalnych.
DRUK nr 313
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz
Sianożęcki zgodnie z załączonym wykazem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w
druku nr 313.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie „za”
przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 313 głosowali następująco: 4 głosy „za”,
1 głos „przeciw”., 1 głos „wstrzymujący się”.
Dyskusja:
Radny Józef Grabowski poprosił dyrektora ZAMK Krzysztofa Radkiewicza o wykaz
budynków z wyszczególnieniem lokali już wykupionych i zaznaczenie jakie prace
remontowe w ciągu 5-ięciu lat były w nich wykonane.
Dyr. ZAMK K. Radkiewicz-odpowiedział, że zorientuje się jaka jest
udzielenia odpowiedzi. .

możliwość

Radna Krystyna Kiba- zapytała ile zostało sprzedanych mieszkań w 2008 roku i ile
miasto na tym zarobiło?
Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz Sianożęcki- poinformował, że na
następną sesję odpowiedzi będą przygotowane.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 313 głosowało 13 radnych „za”, 1 „przeciw”, 1
„ wstrzymał się od głosu”.

Uchwała Nr XXX/281/08 w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny lokali
mieszkalnych.
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Punkt 12 Sprawozdanie z realizacji Gminnego
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.

Programu

Profilaktyki

i

Sprawozdanie przedstawiła Sabina Matkowska.
DRUK nr 314
(materiał załączony do protokołu)
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz powitał przybyłych gości: Wicestarostę
Tomasza Pisarka i radnego wojewódzkiego Marka Kubika.
Punkt 13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

DRUK nr 315

Projekt uchwały omówiła Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sabina Matkowska informując, iż jest on kontynuacją poprzednich działań
realizowanych w tym zakresie od kilku lat na terenie Gminy Słubice. Zaplanowane
działania są rokrocznie poddawane ocenie i udoskonalane by realizacja celów
przynosiła wymierne korzyści dla poszczególnych grup mieszkańców. Gminny
Program jest częścią Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Słubicach na
lata 2005-2009. W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. nr 70, poz. 473 z 2207 roku z pó źniejszymi zmianami).,
stanowi on spis działań podejmowanych na terenie gminy, ponieważ prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz
integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych
gmin. Podstawą tworzenia programu jest w/w ustawa oraz Narodowy Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na lata 2006-2010. Pani
Matkowska omówiła cele, zadania programu jak również źródła, oraz zasady jego
finansowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski poinformował, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 315
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba zapytała o liczbę instruktorów w punkcie konsultacyjnym
Radny Ryszard Potorski zapytał o dofinansowanie świetlic przyparafialnych, oraz
poprosił o skorygowanie błędów w GPP i RPA.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała ile dzieci zagrożonych patologią uczestniczy w
zajęciach dofinansowanych.
Sabina Matkowska- odpowiedziała, że terapeuci pracują na umowę- zlecenie, było
ich dwóch zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu i dwóch od terapii
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uzależnień., przy czym jeden z nich pracuje z narkomanami, a drugi z narkomanami
i alkoholikami. Nie mamy stowarzyszenia abstynenckiego, ale mamy nadzieję, że
będzie. Świetlice parafialne otrzymują dotacje, ale nie wiadomo czy będą one nadal
działać i dlatego nie są one ujęte w planie profilaktycznym. Radna Baczyńska została
poinformowana, że w ciągu miesiąca otrzyma listę dzieci uczestniczących w
zajęciach świetlicowych.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 315 głosowało jednogłośnie15 radnych

Uchwała nr XXX/282/08 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Punkt 14 Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych i udzielonych
dotacji z budżetu gminy w 2008 roku.,
DRUK nr 316

(materiały w załączeniu do protokołu)
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy poszczególne kluby sportowe wnioski o
dofinansowanie składały samodzielnie?
P/o Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kontrolnego Irmina Balcerek-odpowiedziała,
że w myśl ustawy o pożytku publicznym kluby same składają wnioski, a roku 2008
termin składania wniosków do budżetu 2009, przedłużono do 10 września.

Punkt 15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Słubic i Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym.

DRUK nr 317
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował, iż Komisja
uznała skargi za bezzasadne.
Dyskusja
Radna Krystyna Kiba zapytała kiedy miał miejsce pożar odnośnie pierwszej skargi
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Dyrektor ZAMK K. Radkiewicz- odpowiedział, że nie był to pożar a tylko zatlenie,
więc nie ma nawet śladu pożaru. Do stłumienia zatlenia straż użyła wody i stąd
zalanie. Remont stropu był po tym incydencie.
Radny Juliusz Żwirek zgłosił wniosek o nie załączanie tylu szczegółowych informacji,
a jedynie o konkrety.
Radny Ryszard Konopacki poparł wniosek Radnego Juliusza Żwirka.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 317 głosowało 13 radnych, 2 głosy
„wstrzymujący się”.

Uchwała nr XXX/283/08 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Słubic i Dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym.

Punkt 16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym.

DRUK nr 318

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował, iż Komisja
uznała skargę za bezzasadną.

Dyskusji brak:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 318 głosowało 14 radnych, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Uchwała nr XXX/284/08 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym.

Punkt 17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym.

DRUK nr 319
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował, iż Komisja
uznała skargę za bezzasadną.
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Dyskusji brak;
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 318 głosowało 14 radnych, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Uchwała nr XXX/285/08 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym.

Punkt 18 Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic w tym z
wykonania uchwał Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz poinformował, że
międzysesyjne zostało przekazane do Biura Rady w formie pisemnej.

sprawozdanie

(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)

Punkt 19 Pytania i wolne wnioski radnych.
Radna Krystyna Kiba poprosiła o zwrócenie uwagi na stan kominów w starych
budynkach .
Odpowiedzi w kwestii kominów udzielił Dyrektor ZAMK K. Radkiewicz informując, iż
są one sprawdzane.
Radny Juliusz Żwirek poprosił, by nie czytać materiałów przed głosowaniem na sesji,
ponieważ materiały te są czytane na komisjach, więc nie ma potrzeby ponownego
ich czytania w trakcie sesji co bardzo przedłuża obrady.
Zaapelował, by w sposób rozsądny określać wysokość kwot na dotacje na realizację
zadań zleconych, przyznawane dla organizacji pozarządowych, szczególnie
sportowych, gdyż dysproporcje są czasem przerażające.
Poprosił dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji o informację w sprawie losu szkółki
piłkarskiej, gdyż Rada Miejska ustanowiła etat i przekazane zostały środki na ten cel.
Spytał jak to się rozwija, gdyż efekty są takie sobie oraz jak z tej szkółki przechodzą
piłkarze do Polonii, która gra w II lidze? Poprosił o taką informację dla wszystkich
radnych.
RadnyMariusz Olejniczak poprosił dyrektor ZAO p. Jolantę Skręty, aby zbadała
sprawę dotyczącą dzieci dojeżdżających do szkół z Nowych Biskupic, gdyż są tam
domy oddalone od przystanku, nie ma chodnika i dzieci muszą dochodzić daleko do
miejsca gdzie zatrzymuje się autobus liniowy. Wskazał, by doprowadzić do tego, by
odrobina dobrej woli opiekunki spowodowała, aby autobus zatrzymywał się także w
innych miejscach. Stwierdził, że opiekunka dzieci dojeżdżających nie chce, by
autobus zatrzymywał się w innych miejscach, gdyż powoduje to, że dzieci spóźniają
się do szkoły. Taką informację posiada od mieszkańców, którzy się skarżą.
(częściowo odpowiedziała na zapytanie pani Jolanta Skręty, jednak obiecała zająć
się tą sprawą).
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Radna K. Skubisz poprosiła, aby Gazeta Słubicka docierała do mieszkańców na
czas. Wskazała, iż sprawa dotyczy świątecznego numeru gazety, w której Burmistrz
zapraszał mieszkańców na Wigilię Miejską 19 grudnia, a gazeta dotarła do
mieszkańców 20 grudnia, o co mieli żal.
Radny R. Konopacki poprosił o informację i wyjaśnienia od zarządu Polonii, dlaczego
stan drużyny w II lidze jest beznadziejny. Wskazał, że jak podała prasa, radni w
Zielonej Górze uchwalili w budżecie kwoty dotacji na sport w wysokości 20 tys. zł.
Poprosił, by na najbliższej sesji zarząd ustosunkował się do tego.
Radny J. Grabowski wskazał, że przy ulicy Wandy przy hotelu Marion jest
skrzyżowanie nieoznakowane, sugerując, czy nie warto postawić znaku
pierwszeństwa przy wyjeździe od hotelu Marion, gdyż dochodzi tam często do kolizji.
Poprosił o zajęcie się także kolejnym skrzyżowaniem - przy ulicy Wrocławskiej i
Wodnej, gdzie nie ma znaku pierwszeństwa i także dochodzi tam do kolizji. Spytał,
czy nie warto postawić tam znaku pierwszeństwa na którejś z ulic.
Punkt 20. Zamkniecie XXX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kiedrowicz
zamknął obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Protokół sporządziła z przesłuchania nagrania M. Pszczołowska-Mizerska
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