Protokół nr 31/09
z przebiegu XXXI Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 12 lutego 2009 r.,
godzina 14:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza

1.
2.
3.
4.

Sprawy regulaminowe.
Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet na rok 2009.
Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok 2009.
Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej na 2009 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
5. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach w 2009 r.
6. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw
na nieruchomości gminne.
7. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
8. Projekt uchwały RM w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy
Słubice na lata 2009 – 2012”.
9. 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.
9a.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2009.
10. Informacja dotycząca organizacji wypoczynku zimowego „Akcja Zima 2009”
11. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Słubicach za rok 2008
a. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego za rok 2008
b. Sprawozdanie z pracy Komisji Sfery Socjalnej za rok 2008
c. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2008
12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach na 2009 rok
a. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na rok 2009
b. Przyjęcie planu pracy Komisji Sfery Socjalnej na rok 2009
c. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
13. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
14. Pytania i wolne wnioski Radnych.
15. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
16. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący otworzył XXXI 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 P. Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XXX sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji
głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący udzielił głosu Skarbnik H. Michalskiej.
Skarbnik H. Michalska wniosła w imieniu Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad
o projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy S łubice w roku 2009- druk
nr 329. Skarbnik poinformowała, że uchwałę należy powtórzyć, choć nic się w niej
nie zmieniło. Skarbnik H. Michalska poinformowała również, że projekty uchwał
na drukach 320 i 321 po uwagach na posiedzeniach Komisji Sfery Socjalnej i Komisji
Rozwoju Gospodarczego otrzymują dodatkowo literę „a”. Po wniesionej
autopoprawce będą to druki o nr: 320a, oraz 321a.
Za rozszerzeniem porządku obrad o druk nr 329 Rada Miejska głosowała
jednomyślnie „ za”.

Punkt 2. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet na rok 2009.

DRUK nr 320, 320a

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska wskazując, iż w uchwale
nr XXX/274/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. proponuje si ę następujące zmiany:
§ 10 pkt 2. otrzymuje brzmienie:
„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 10 500 000 zł ” ,
uchyla się § 9 o treści:
„ Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i jego spłaty na koniec 2009 r.
i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14”.
Wprowadzenie do budżetu zmiany, związane m. in. z realizacją zadań
współfinansowanych ze środków zewnętrznych , mogą spowodować zwiększenia
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deficytu budżetowego w trakcie 2009 r. W związku z powyższym zachodzi potrzeba
zwiększenia limitu zobowiązań zaciągniętych na jego sfinansowanie do kwoty
10 500 000 zł., jak również systematycznego urealniania załącznika nr 14,
przedstawiającego prognozę długu gminy. Ponieważ prognoza długu nie stanowi
obligatoryjnego elementu uchwały budżetowej, uchylenie zapisu § 9 jest
uzasadnione.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 320a.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 320a.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 320a głosowano jednomyślnie 15 głosami.

Uchwała Nr XXXI/286/09 w sprawie
zmiany uchwały uchwalającej budżet
gminy na rok 2009.
Punkt 3. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok
2009
DRUK nr 321, 321a
Projekt uchwały bez załącznika omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska informując,
iż projekt ten obrazuje zmiany związane ze zwiększeniem dochodu o kwotę 689 000
zł. z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji na przebudow ę drogi
103017F ul. Krótkiej od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ulicą
Narutowicza w Słubicach z Programu Wieloletniego pn. „ Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Zmiana dotyczy także zwiększenia
wydatków o kwotę 1 826 500 zł. z tytułu:
- zwiększenia wydatków związanych z budową w/w drogi,
- jak również z tytułu zabezpieczenia planu finansowego na wykonanie
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 instalacji odgromowej,
- zwiększenia udziałów środków własnych z 500 000 zł. na 1 500 000 zł.
na realizację zadania „ Szkolne Centrum Sportowo-Edukacyjne przy Gimnazjum nr 1
i Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach,
- zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych Gminy w zakresie ochrony
zdrowia,
- uzupełnienia środków na promocję gminy z tytułu wydzielenia zadania „ Wspólny
marketing miejski Europejskiego Miasta Bliźniaczego Frankfurt n. Odrą – Słubice”.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 321a.

3

Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 321a.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska podziękowała za dofinansowanie budowy Centrum
Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Słubicach. Radna
wyraziła swoją radość, co do faktu, że centrum to będzie budowane w środku miasta,
dzięki czemu będzie mogła z niego korzystać nie tylko młodzież z dwóch w/w szkół,
ale także z innych szkół.
Radny Ryszard Potorski zapytał o § 2 projektu uchwały, załącznik nr 4 ostatnia
pozycja- formy tożsamości regionalnej i środki 200 000 tysięcy zł. Radny zauważył
dodatkowo, że kwota 1 000 000 zł. uchwalona w 2008 r. dotycząca m.in. odnowienia
1 piętra budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury przez przeoczenie nie
została ujęta w zadaniach.
Radny Juliusz Żwirek poinformował, że kwoty zwiększają się z powodu modernizacji
ul. Krótkiej i ul. Narutowicza, istotny punkt to również Szkolne Centrum Sportowe,
ważny jest też wspólny projekt Słubice-Frankfurt. Radny J. Żwirek wyraził swoją
nadzieję, iż projekt uchwały zostanie przyjęty jednogłośnie.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 321a, głosowano jednomyślnie 15 głosami.

Uchwała Nr XXXI/287/09 w sprawie
zmiany uchwały uchwalającej budżet
gminy na rok 2009.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz z powodu obecności na sesji
przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Tomasza Niemiec, jak również
Pana Piotra Gołdyny postanowił omówić poza kolejnością punkt 9. Przewodniczący
poinformował, iż projekt tej uchwały był już omawiany na sesji grudniowej, ale aby
rozwiać pewne wątpliwości termin został przeniesiony na następną sesję.
Punkt 9.
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 327
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomości Tomasz Horbacz informując, iż od ostatniej sesji nic nowego
w sprawie wątpliwości dotyczących własności w/w terenów nie zmieniło się.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali 4 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 327 i 1 „ wstrzymujący się”.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że nic nie zmieniło się jeśli chodzi
o własność w/w terenów.
Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Tomasz Niemiec potwierdził słowa
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na ostatniej sesji głosowała
za przeniesieniem projektu uchwały na kolejną sesję, aby dać czas na wyjaśnienie
kwestii własności w/w terenów. Radna Baczyńska poinformowała, że poprze projekt
Pana Piotra Gołdyny, jeśli sprawa własności terenów będzie do końca wyjaśniona.
Radna Krystyna Kiba zauważyła, że jako Radni powinni popierać projekty takie jak
ma Pan Piotr Gołdyn, ale nie można zmieniać przez to planu przestrzennego nie na
swoich terenach. Agencja Nieruchomości Rolnych nie zgadza się na zmianę planu
zagospodarowania. Warto jednak zastanowić się nad innym terenem, na którym Pan
Piotr Gołdyn będzie mógł realizować swój projekt dotyczący centrum
rehabilitacyjnego.
Radny Ryszard Konopacki zgłosił swoje zastrzeżenia co do punktu projektu uchwały
dotyczącego energii cieplnej z własnych źródeł, wykluczenie paliwa węglowego, jak
również ogrodzenia z ażurowego betonu. Zdaniem Radnego beton owe ogrodzenia
są nieestetyczne i zaproponował, że jeśli nie płot, to może żywopłot.
Burmistrz Ryszard Bodziacki odpowiedział, że powinno raczej być zaopatrzenie
w energię cieplną z zaleceniem wykorzystania źródeł energii własnej. Burmistrz
przyznał rację Radnemu R. Konopackiemu. Systemy grzewcze bazujące na węglu są
coraz bardziej ekologiczne. Należy zalecać taki sposób ogrzewania bez ograniczeń.
Projektant może i ma rację, ale nie można przekonać właściciela do nowinek,
bo wszelkie nowości są bardzo drogie. Projektant jak projektuje to ma wizję całości.
Burmistrz przyznał, że sam ma dom otoczony betonowym murem, ale taki już kupił
gotowy. Warto ukształtować ładną wizje miasta i z czasem zakazać stawiania
betonowych, szpetnych ogrodzeń.
Przewodniczący zauważył, że w takiej sytuacji będzie w projekcie uchwały
autopoprawka i zamiast „ z wykluczeniem paliwa węglowego” będzie „ z zaleceniem
paliwa węglowego”. Przewodniczący spytał, czy Naczelnik Tomasz Horbacz zgada
się z ta autopoprawką?
Naczelnik Tomasz Horbacz przytaknął.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz spytał czy są jeszcze jakieś uwagi?
Za podjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza Ryszarda Bodziackiego
głosowano 14 głosami „ za” i 1 „ przeciw ”.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że autopoprawka zgłoszona przez
Burmistrza Ryszarda Bodziackiego przechodzi 14 głosami.
Pan Piotr Gołdyn poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie głosu.
Przewodniczący udzielił głosu Panu Piotrowi Gołdynie.
Pan Piotr Gołdyn powiedział, że bardzo skrupulatnie Rada Miejska chce chronić
właściciela gruntu, a nie chce kierować się dobrem społecznym. Pan Piotr Gołdyn
podał przykład dealera samochodowego z Frankfurtu nad Odrą, który odmówił mu
sprzedaży samochodu z powodu zbyt krótkiego okresu zatrudnienia w Niemczech.
Pan Gołdyn pojechał do dealera z Berlina, który nie miał obiekcji i samochód Panu
Gołdynie sprzedał. Pan Gołdyn podsumował, że wnioski sama Rada Miejska
powinna z tego wyciągną, a stowarzyszenie na rzecz jego planu i tak powstanie.
Tymi słowami Pan P. Gołdyn podziękował.
Przewodniczący P. Kiedrowicz powiedział, że Rada Miejska zobowiązała się pomóc
Panu P. Gołdynie w wyznaczeniu odpowiedniego terenu do jego planów.
Przewodniczący poinformował, że Rada musi działać zgodnie z prawem , a Pan Piotr
Gołdyn jest jedynie dzierżawcą terenu, którego przeznaczenia właściciel nie chce
zmieniać. Przewodniczący zapewnił Pana P. Gołdynę, że Rada Miejska wspomoże
jego plan, ale nie wbrew właścicielowi gruntu.
Pan Piotr Gołdyn poprosił Przewodniczącego o ponowne udzielenie głosu.
Przewodniczący odmówił prośbie Pana P. Gołdyny i zakończył dyskusję.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 327, głosowano jednomyślnie 15 głosami.

Uchwała Nr XXXI/293/09 w sprawie
uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu położonego w Słubicach
pomiędzy ul. Konstytucji 3-ego Maja,
ul. Drzymały i ul. Nocznickiego.
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
podziękował
przedstawicielowi
Nieruchomości Rolnych Panu Tomaszowi Niemiec za udział w sesji.

Agencji

Punkt 4. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej na 2009 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
DRUK nr 322
Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki
informując, że ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie
i eksploatację obiektów sportowych oraz organizacje kalendarza imprez sportowych
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na rok 2009 zgodnie z załącznikiem do
projektu uchwały. Dyrektor R. Chustecki podkreślił, że bardzo istotną sprawą dla
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OSiR jest organizowanie imprez ogólnopolskich jak również pozyskiwanie środków
od sponsorów i z reklam. Dytektor zauważył, że sytuacja w 2009 roku będzie
podobna do zeszłego roku. Dyrektor R. Chustecki podziękował serdecznie Panu
Mirosławowi Wrzesińskiemu z Polskiego Związku Piłki Nożnej za współpracę
i poprosił Burmistrza Ryszarda Bodziackiego o zgodę na ubieganie się
o organizowanie imprez ogólnopolskich z zakresu pi łki nożnej i lekkiej atletyki.
Na zakończenie dyrektor R. Chustecki poprosił o zatwierdzenie stawek ujętych
w projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 322.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował dyrektorowi OSiR za prezentację.
Przewodniczący nadmienił, że byliśmy bardziej patronami jak organizatorami imprezy
ogólnopolskiej, za którą otrzymaliśmy bardzo wysokie notowania. Pan Piotr
Kiedrowicz podziękował serdecznie wolontariuszom słubickim, którzy sprostali swoim
zadaniom. Przewodniczący zaznaczył, że impreza była na tyle dobrze
zorganizowana, że nie napływały żadne skargi.
Radna Krystyna Skubisz zapytała, w którym roku będzie odnowiony płot wokół
stadionu?
Dyrektor OSiR odpowiedział, że systemem gospodarczym będą starać się, aby
wygląd stadionu był przyjazny dla oka. Koszt wymiany całego ogrodzenia to około
150 000 zł., więc ogrodzenie będzie wymieniane etapami. Poza tym dyrektor
zauważył, że profesjonalne boisko piłkarskie to też duży nakład finansowy.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 322, głosowano jednomyślnie 15 głosami.

Uchwała Nr XXXI/288/09 w sprawie
ustalenia
jednostkowych
stawek
dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słubicach.

Punkt 5. Projekt uchwały RM w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach w 2009 r.
DRUK nr 323
Projekt uchwały omówił Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz informując, że ustala
się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej w roku 2009 dla Zakładu Administracji
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Mieniem Komunalnym w Słubicach na utrzymanie substancji mieszkaniowej
w wysokości 13,89 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych. Dyrektor K. Radkiewicz poinformował, że obecnie ZAMK zmniejsza
swoje zadłużenie
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 323.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba spytała ile wyniosła dotacja za metr w zeszłym roku? Radna
zaznaczyła, że mieszkania zostały sprzedane i zapytała, czy dług ZAMK zmniejsza
się dzięki dotacjom?
Dyrektor ZAMK odpowiedział, że dotacja za metr wynosiła 17 zł. z groszami. Dotacji
było w kwocie 1 000 000 zł. , 300 000 zł. to dodatki mieszkaniowe. Dyrektor
poinformował, że obecnie dług wynosi 1 000 000 zł., 600 000 zł. to fundusz
remontowy, który może wzrosnąć nawet do 1 000 000 zł. , a zależy to od decyzji
wspólnot. Dyrektor K. Radkiewicz poinformował, że ZAMK nie planuje poważnych
remontów, a będą przeprowadzane jedynie te remonty, które dotycz ą wymiany
instalacji gazowej i pieców kaflowych.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 323, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XXXI/289/09
w
sprawie
ustalenia
jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu
budżetowego
Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach
w 2009 r.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 324
Projekt uchwały omówił Naczelnik T. Horbacz przedstawiając umowy dzierżaw
na okres do 10 lat, które były przedmiotem dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 324.
Dyskusji brak.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 324, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
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Uchwała Nr XXXI/290/09 w sprawie
wyrażenia
zgody
na
zawarcie
kolejnych
umów
dzierżaw
na
nieruchomości gminne.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne
DRUK nr 325

Projekt uchwały omówił Naczelnik Tomasz Horbacz przedstawiając kolejne umowy
dzierżaw na okres do 3 lat, które były przedmiotem dzierżawy na czas określony do
3 lat.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 325.
Dyskusji brak.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 325, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XXXI/291/09 w sprawie
wyrażenia
zgody
na
zawarcie
kolejnych
umów
dzierżaw
na
nieruchomości gminne.
Punkt 8. Projekt uchwały RM przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska Gminy
Słubice na lata 2009-2012”.
DRUK nr 326
Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki i Inwestycji Bartosz
Sianożęcki informując, iż program ten podejmuje zagadnienia ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materia łów
i energii, oraz poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych komponentów
środowiska, a więc: przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych,
wód powierzchniowych i powietrza, oraz skutków prowadzenia dzia łalności
gospodarczej przez człowieka. Przy opracowaniu programu duży nacisk położono na
poprawę stanu świadomości ekologicznej, oraz edukację ekologiczną mieszkańców
gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 326.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej J. Grabowski przekazał, że członkowie
komisji głosowali 3 głosami „za” i 3 „ wstrzymującymi się” za przyjęciem projektu
uchwały jak w druku nr 326
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że miał wiele uwag co do programu, ale zostały
one wzięte pod uwagę, choć nie wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Radny
zauważył, że do programu należało wprowadzić drobny retusz, z którym zresztą
zgadzał się Pan Burmistrz. Na dzień dzisiejszy program ten jest już poprawny
w miarę, ma on dobry wstęp, zakończenie, harmonogram, choć środek budzi jeszcze
pewne zastrzeżenia. Radny Juliusz Żwirek podkreślił, że będzie głosować
za przyjęciem planu.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że ilekroć ma do czynienia z planem,
to targają nim mieszane uczucia, bo nie zawsze zawartość planu do niego trafia.
Zdaniem radnego taki plan nie powinna tworzyć jedna, czy nawet dwie osoby, bo w
planie takim są ujęte bardzo różne punkty, a samo stwierdzenia: „ że coś tam
występuje”, to nie rozwiązuje problemu. Radny powiedział, że chodzi mu, np.
o zagrożenia powodziowe. Co tak faktycznie gmina w tym zakresie zrobi ła? Niby jest
ochrona przeciwpowodziowa, ale na tym koniec. A jeśli dojdzie do wypadku przy
przewozie materiałów niebezpiecznych, to czy gmina jest na to przygotowana?
Radny zapytał, czy gmina i straż są tak faktycznie przygotowane jeśli rozbije się
auto-cysterna? Poza tym obawy radnego budzi tabela ze str.43 obrazująca
harmonogram zadań i kwoty roczne i łączne jakie tam są przedstawione.
Po zsumowaniu kwot wychodzi taka suma, że gminę nie stać na sfinansowanie
takich założeń. Radny Ryszard Konopacki stwierdził, że plan nie jest możliwy
do sfinansowania.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz powiedział, że w październiku
zeszłego roku przejechała cysterna, która zostawiła na jezdni ślad chemiczny,
co zostało środkami neutralizującymi zneutralizowane przez Straż Pożarną.
Radny Juliusz Żwirek zauważył, że zadanie z planu może być realne, bądź też nie.
Kwestia- czy damy na nie pieniądze? Zdaniem J. Żwirka program jest dobrze
napisany.
Radna Krystyna Baczyńska zauważyła, że nie zostały ujęte w harmonogramie prace
z ewentualną budową obwodnicy Słubic, co wiązałoby się z odciążeniem od hałasu
i spalin. Radna K. Baczyńska dodała, że taką obwodnicę warto ująć w planie. Radna
zapytała także o emitowanie jonizujące i nie jonizujące i gdzie ono występuje. Poza
tym Radna zauważyła, że w planie jest mowa o monitoringu akustycznym, ale nie
jest podane od kiedy ten monitoring będzie? Ruch w Słubicach wzrasta, ciężko jest
oddychać z powodu zanieczyszczeń, niebawem zaczną się upały, a ludzie skarżą się
na jakość powietrza i hałas. Radna zapytała od kiedy ten monitoring ma być
wprowadzony i w jakich miejscach? Badania powietrza i hałasu prowadzone przez
pasjonatów z Collegium Polonicum przyniosły bardzo negatywne wyniki. Mieszkańcy
Słubic mieszkają w bardzo niezdrowych warunkach. Zdaniem Radnej zamontowanie
ekranów, to zadanie nierealne.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Inwestycyjnej odpowiedział, że aby udzielić
informacji odnośnie emitowania jonizującego i nie jonizującego, to najpierw musi się
zorientować i sprawdzić. Naczelnik poinformował, że jeśli chodzi o harmonogram,
to będzie on podany, jak plan zostanie przyjęty, punkt ten pokazuje jedynie do jakich
kierunków mamy dążyć.
Radny Ryszard Potorski poinformował, aby już nie fatygować Naczelnika
B. Sianożęckiego, że promieniowanie jonizujące, to promienie alfa, beta i promienie
X, czyli rentgenowskie, a promieniowanie nie jonizujące, to promieniowanie
wytwarzane przez pole elektromagnetyczne, czyli występuje wszędzie tam, gdzie są
przewody pod wysokim napięciem. Radny nadmienił, że jeśli chodzi o pkt 22
dotyczący odnawialnych źródeł energii i kwotę 20 000 zł, to wszystkie koszty
harmonogramu ujęte są w kosztach ZUWŚ. Radny R. Potorski powiedział, że wydział
będzie musiał zrobić aneks do uchwały budżetowej i kwotę łączną 415 000 zł. trzeba
będzie porozbijać na odpowiednie rubryczki, odpowiednio poprzerabiać
i dostosować, a nie przeznaczyć na rąbanie drzew. Program ten jest dokumentem,
który został sporządzany w sposób bardzo demokratyczny, ponieważ wiele osób
zgłaszało swoje uwagi. Wcześniej program ten zdaniem Radnego R. Potorskiego był
totalnie niedostosowany, a teraz jest już w miarę dobry, choć należałoby go jeszcze
uzupełnić o zadania związane z zielenią miejską, która jest w gestii Rady Miejskiej.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że pierwsza część dyskusji jest dla niego
zupełnie niezrozumiała, bo teraz nie wie, czy załącznik jest częścią projektu uchwały,
czy nie? Radny powiedział, że zgadza się z niektórymi rzeczami ujętymi w planie, jak
np. z promieniowaniem, ale należy też zastanowić się, co jeszcze do planu można
dołożyć? Odnośnie odpowiedzi Komendanta Straży Miejskiej dotyczącej cysterny,
Radny R. Konopacki zauważył, że zabezpieczenia przeciwpożarowe na bazarze też
były, a bazar spłonął doszczętnie wraz ze stalą. Radny zapytał, co by było gdyby
cysterna rozbiła się w mieście?
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki powiedział, że jest to tylko program jak np
program wyborczy, a nie nakaz wykonania. Programem nale ży się kierować,
poszukiwać środków, partnerów, sponsorów. Program to nadanie odpowiednich
kierunków działania. Program można wykonać w 100 %, bądź też z różnych przyczyn
w 2 %. Żaden program nigdy nie będzie doskonały. W tym programie brakuje akurat
polityki kształtowania zieleni miejskiej. W miarę możliwości jednostek
organizacyjnych , bądź budżetowych będziemy się starać ten program realizować.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że projekt musi być, plan musi być, może trzeba
uszczegółowić, kto za co odpowiada i przedstawiać realizację planu w danym roku?
Zdaniem Radnej warto byłoby zaangażować w realizację planu wspólnoty
mieszkaniowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Burmistrz Ryszard Bodziacki zapewne
weźmie pod uwagę prośbę Radnej K. Kiby odnośnie informacji z realizacji planu
w każdym roku, bo raz na dwa lata jest to obligatoryjne.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział,
że prośba Radnej K. Kiby zostanie wpisana do planu Komisji Rozwoju
Gospodarczego.
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Radny Julisz Żwirek powiedział, że podliczył kwoty, o których mówił wcześniej Radny
R. Konopacki i z całym szacunkiem stwierdził, że jest to kwota 27 000 000 zł.
przeznaczona na 4 lata, co daje 6 750 000 na rok. Radny J. Żwirek zauważył, że
o dofinansowanie zawsze można zwrócić się do Unii Europejskiej.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że plan ochrony to m. in. ochrona
mieszkańców przed hałasem, zanieczyszczeniami i innymi zagrożeniami, więc
chciałaby wiedzieć, czy będzie to ujęte w programie ochrony środowiska?
Burmistrz Ryszard Bodziacki odpowiedział, że program budowy obwodnicy wybiega
za rok 2012, więc dlatego nie został ujęty w programie ochrony środowiska.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Za podjęciem uchwały jak w druku nr 326, głosowano 14 głosami „ za” i 1
„ wstrzymującym się” .
Uchwała Nr XXXI/292/09 w sprawie
przyjęcia
„
Programu
Ochrony
Środowiska Gminy Słubice na lata
2009-2012”.
Punkt 9a. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Słubice w roku 2009.
Druk nr 329
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Hanna Michalska informując, że cena zostaje taka
sama jak w roku ubiegłym.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, dlaczego miarę żyta podano w decytonach, a nie
kwintalach?
Skarbik H. Michalska odpowiedziała, że wynika to z ogłoszenia.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Za podjęciem uchwały jak w druku nr 329, głosowano 14 głosami „ za”. W trakcie
głosowania Przewodniczący Rady Miejskiej nie był obecny na sesji.

Uchwała Nr XXXI/294/09 w sprawie
Obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej
jako
podstawa
obliczenia
podatku
rolnego
na
obszarze gminy Słubice w roku 2009.
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Punkt 10. Informacja dotycząca organizacji wypoczynku zimowego „Akcja Zima
2009”.
Punkt 10. został omówiony przez Kierownika Biura Promocji i Marketingu Irmin ę
Balcerek, która poinformowała, że w odróżnieniu od „ Akcji lato”, „ Akcja zima” nie
jest tak sformalizowana, bo to jednostki organizacyjne organizują dzieciom atrakcje.
Dyskusja:
Radna Ewa Chusteczka zapytała, czy wszystkie placówki otrzymały taką informację
o „ Akcji zima”?
Pani Kierownik odpowiedziała, że ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty, poza
tym informacja taka była zamieszczona na stronie www.slubice24.pl i dodatkowo na
stronie internetowej SMOK i ZAO i w Gazecie Słubickiej i Tygodniku Kostrzyn-Słubice. Kierownik nadmieniła, że zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy dzieci na te zajęcia będą dowożone
nimbusami?
Burmistrz Ryszard Bodziacki poinformował, że z powodu nieobecności na sesji
kierownika ZAO Jolanty Skręty nie można na pytanie udzielić odpowiedzi, ale
zostanie to sprawdzone.
Radny Ryszard Potorski spytał, czy w ramach tej akcji prowadzone będą dla dzieci
różne konkursy?
Radna Krystyna Baczyńska stwierdziła, że program jest całkiem interesujący,
a w szczególności jeśli chodzi o kino SMOK.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że skoro na sesji są obecni Sołtysi,
to może zgłoszą dodatkowo jakąś ciekawą propozycję odnośnie uatrakcyjnienia
czasu dzieciom.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że z tego co się orientuje, to dowozy dzieci
nimbusami w trakcie ferii nigdy nie były praktykowane. Radny stwierdził, że w sumie
takiej potrzeby nigdy nie było, ale że można zorganizować transport przynajmniej
w dni wyświetlania filmów w kinie SMOK. Radny M. Olejniczak podsumował, że sam
przez 12 Lat dojeżdżał do szkoły i wie, że takie dojazdy są nużące i męczą dzieci, ale
mimo wszystko wniósł o zorganizowanie takiego transportu.
Radna K. Baczyńska spytała, czy dzieci z wiosek w trakcie ferii nie mogą dojeżdżać
do Słubic na bilet miesięczny?
Radny M. Olejniczak odpowiedział, że autobusy bardzo rzadko kursują.
Kierownik Irmina Balcerek odpowiedziała na pytanie Radnego Ryszarda Potorskiego,
informując, że konkursów zimą nie organizuje się, ale mimo wszystko o dzieciach nie
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zapomina się. Jeśli chodzi o świetlice wiejskie, to one również włączają się w akcję,
a dodatkowo prowadzą swoje programy.
Punkt 11. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Słubicach za rok 2008

a. Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego za rok 2008
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego przeczytał
Przewodniczący Komisji Czesław Dzierniejko- materiał w załączeniu do protokołu.
b. Sprawozdanie z pracy Komisji Sfery Socjalnej za rok 2008
Sprawozdanie z pracy Komisji Sfery Socjalnej przeczytał Przewodniczący Józef
Grabowski- materiał w załączeniu do protokołu
c. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2008
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przeczytał Przewodniczący
Eugeniusz Przeworski- materiał w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podsumował, że na 12 planowanych
sesji na rok 2008 odbyło się 15 sesji. Przewodniczący podziękował Radnym
za frekwencję, która wyniosła aż 98 % , a 11 Radnych nie opuściło ani razu sesji.
Przewodniczący RM zaznaczył, że plan został zrealizowany w 100%, a największą
dumą jest sala kinowa SMOK.
Powyższe sprawozdania komisji stałych zostały przyjęte.
Punkt 12. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Słubicach na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że nad planem pracy Rady Miejskiej
pracowano 2 miesiące i jest on wypadkową wszystkich komisji stałych.
Przewodniczący poprosił o przedstawienie planów pracy poszczególnych komisji.
a. Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na rok 2009
Plan Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego przedstawił Przewodniczący
Komisji Czesław Dzierniejko- materiał w załączeniu do protokołu.
b. Przyjęcie planu pracy Komisji Sfery Socjalnej na rok 2009
Plan Pracy Komisji Sfery Socjalnej Przedstawił Przewodniczący Komisji Józef
Grabowski- materiał w załączeniu do protokołu.
c. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Eugeniusz
Przeworski- materiał w załączeniu do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszystkie plany są ujęte w Planie
Rady Miejskiej na rok 2009.
Za podjęciem Planu Komisji Rozwoju Gospodarczego głosowano jednomyślnie
15 głosami „ za”.
Za podjęciem Planu Komisji Sfery Socjalnej głosowano jednomyślnie 15 głosami
„ za”.
Za podjęciem Planu Komisji Rewizyjnej głosowano jednomyślnie 15 głosami „ za”.
Punkt 13 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)
Burmistrz Ryszard Bodziacki powiedział, że patrząc na szczegóły chciałby dużo
zrobić. Dużo obecnie mówi się o docierającym do nas kryzysie. Burmistrz nadmienił,
że dobrze byłoby zwiększyć kapitał zakładowy ZEC. Zima nie jest mroźna jak na
styczeń i ZEC zaczyna mieć problemy finansowe. Żyjemy z podatków, które też nie
są na najwyższym poziomie, a każdy z nas jest dotknięty podatkiem. Obecnie
szukamy możliwości przełamywania sytuacji kryzysowych. Burmistrz zauważył,
że kryzys dopiero się zaczyna, a rokowania światowe są takie, że potrwa on około 10
lat! Rząd wdrożył wszystkie możliwości w dotacjach na Regionalny Program
Rozwoju- żeby wydać wszystko w tym roku i przyszłym, co burzy sposób myślenia.
Burmistrz nadmienił, że budżet będzie w tym roku bardzo często zmieniany.
Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym był na spotkaniu u Marszałka
Województwa Lubuskiego Marcina Jabłońskiego, na którym zaproponowano konkurs
międzywojewódzki dotyczący wydatkowania największej ilości pieniędzy. Główna
nagroda to 100 000 000 Euro dla tego, kto wyda najwi ęcej. Pieniądze dostaną te
gminy, które do końca sierpnia wydadzą proporcjonalnie pieniądze zaplanowane w
budżecie. Jest to szansa na zdobycie pieniędzy, więc Burmistrz zwrócił się z prośbą
o logikę w budżecie. Burmistrz R. Bodziacki powiedział, że może nawet trzeba
będzie w tej sprawie dodatkowo spotkać się. Cała Polska zaskoczona jest kryzysem!
Burmistrz wspomniał drogę na Osiedlu Królów Polskich. Budowy tej drogi nie można
nazwać mianem „ modernizacji”, bo modernizacja nie jest priorytetem. Projekty,
aby uzyskać dofinansowanie muszą mieć nazwy ponadlokalne. Burmistrz zauważył,
że należy zastanowić się nad celowością utrzymywania zakładów w tych samych
strukturach, bo może warto jednak byłoby oprzeć się na przykładzie, gdzie działa
jedna spółka wielobranżowa, w której jest zachowana płynność finansowa. Burmistrz
poinformował również, że wycieczka do miasta partnerskiego Heilbronn odniosła
skutek w postaci współpracy z Premierem Baden-Wűrtenberg. Podsumowując
Burmistrz R. Bodziacki podkreślił, że trzeba liczyć się z kryzysem, nie udawać, że on
nas nie dotyczy, ale żeby jednocześnie go nie wyolbrzymiać.
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Punkt 14 i 15. Pytania i wolne wnioski radnych, oraz informacje bieżące Rady
Miejskiej w Słubicach
Radny J. Żwirek omówił spotkanie Komisji Integracji Europejskiej, które odbyło się
5 lutego we Frankfurcie, przybliżył również postać Współprzewodniczącego
Jörga Gleisensteina, który studiował w Krakowie. Radny J. Żwirek powiedział, że
Komisja ma duże szanse na pozyskanie funduszy z Unii Europejskiej w celu
realizacji wspólnych projektów. Radny J. Żwirek poinformował także, że w związku
z projektem URBACT zostały powołane grupy sterujące. Radny podsumował,
że generalnie Komisja ma bardzo dużo pomysłów, ale niestety brak odpowiedniej
strategii, a wszystko niestety w tej chwili rozbija się o pieniądze. Radny zauważył,
że miasta Słubice-Frankfurt należą do I ligi jeśli chodzi o poziom współpracy i na ten
rok Komisja zaplanowała 5 spotkań. Radny J. Żwirek wspomniał, że byłoby szkoda,
gdyby wspólne sesje nie odbywały się, ale jednocześnie poprosił, aby na takie sesje
kierować ludzi odpowiednio przygotowanych.
Przedstawicielka Polskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Weronika
Bursztynowicz podziękowała Burmistrzowi Ryszardowi Bodziackiemu i wręczyła
kwiaty za umożliwienie spotkania w dniu 9 stycznia 2009 r.
Radny Mariusz Olejniczak wspomniał o szkoleniu w Urzędzie Skarbowym, które
miało miejsce 4 lutego 2009 r. , a dotyczyło składania oświadczeń majątkowych.
Radny podsumował, że szkolenie nic nowego nie wniosło, formularze są takie same,
a błędy nadal i tak będą popełniane. Radny wspomniał także, że 5 lutego tytuł
Honorowego Ambasadora otrzymał profesor Walas. Radny Mariusz Olejniczak
powiedział, że dobiegł końca projekt w ramach Europejskiego Funduszu Kształcenia
„ Wioska Internetowa” . Projekt został zrealizowany w świetlicy w Rybocicach . Radny
podziękował, że wniosek ten został złożony. Radny podsumował, że cała inwestycja
kosztowała blisko 65 000 zł., 2 000 przeznaczyła gmina. Świetlica została
wyposażona w 6 komputerów, drukarkę, skaner, telefon, fax, alarm, a w oknach
w przyszłości będą zamontowane żaluzje antywłamaniowe.
Radna Krystyna Kiba zapytała w jaki sposób zakończyły się negocjacje Starostwa
z lekarzami? Spytała również o dworzec w Słubicach, czy on powstanie i kiedy?
Nawiązując do estetyki Słubic, radna Kiba zapytała po co przy sklepie Bricomarche
jest szpecący płot, a za nim worki? Kolejne pytanie radnej dotyczyło zabezpieczenia
przed wandalami boisk sportowych przy szkołach podstawowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz udzielił odpowiedzi na pierwsze
pytanie radnej Krystyny Kiby informując, że spotkanie lekarzy z przedstawicielami
Starostwa po 40 minutach zakończyło się konsensusem, przy czym obie strony
ze spotkania wyszły ukontentowane, więc wniosek jest taki, że podstawowa opieka
zdrowotna w Gminie Słubice będzie zapewniona. Przewodniczący Piotr Kiedrowicz
odpowiadając na ostatnie pytanie radnej Kiby poinformował, że przy Szkołach
Podstawowych nr 2 i 3 do pilnowania boisk sportowych zosta ły zatrudnione już
odpowiednie osoby.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy w Słubicach niepełnosprawni płacą
za parkowanie samochodów? Radna zwróci ła się również z prośbą o sprzątanie ulic
z piasku, ponieważ przy ładnej, słonecznej pogodzie w powietrzu unoszą się tumany
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kurzu. Radna poinformowała, że w związku z uczestnictwem w ostatnim posiedzeniu
Komisji Sfery Socjalnej Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Kazimiery Jakubowskiej
i poruszenia tematu dotyczącego budowy w Słubicach hospicjum, lub domu opieki
społecznej, należałoby zastanowić się nad tym projektem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz udzielając odpowiedzi radnej
Krystynie Baczyńskiej poinformował, że dla niepełnosprawnych zamieszkujących
na terenie Gminy Słubice są specjalne, nieodpłatnie wydawane winietki parkingowe,
a niepełnosprawni, którzy nie są z Gminy Słubice mogą nieodpłatnie parkować
w miejscach odpowiednio oznakowanych. Dodatkowo nieodp łatne winietki unijne dla
niepełnosprawnych wydaje Starostwo Powiatowe w Słubicach.
Radna Krystyna Skubisz zadała pytanie dotyczące niezagospodarowanych skwerów
w Słubicach, które zostały sprzedane osobom prywatnym w latach 1993-1994 i do
dnia dzisiejszego nic się z nimi nie dzieje i jak się ma do tego prawo budowlane? Czy
właściciele tych skwerów nie powinni już dawno ich zagospodarować?
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki udzielił odpowiedzi, informując, że prawo
budowlane dotyczące w/w kwestii jest, ale generalnie jest to martwe prawo, którego
nikt nie egzekwuje. Zgodnie z prawem budowlanym właściciel działki budowlanej ma
od momentu zakupienia jej 2 lata na rozpoczęcie budowy, a 5 lat na zakończenie
budowy. Jednakże nikt tego nie przestrzega, bo nieruchomości i tak nikt nie ma
prawa zabrać. Przykładem takiego niezagospodarowanego terenu w S łubicach, który
jest w posiadaniu osoby prywatnej jest, np. tzw „ Kaczy Rynek”, przy Placu Przyja źni
i ul. Reja, lub teren po niegdysiejszej restauracji „ Graniczna” przy Pl. Przyja źni.
Są to tereny, co do których właściciele mieli piękne wizje i plany, a w sumie do dnia
dzisiejszego te tereny nie zostały zagospodarowane. Powodem takiej sytuacji często
jest brak środków finansowych, jak np. w przypadku właściciela terenu po byłej
restauracji „Graniczna”. Właścicielem tego terenu jest Polak mieszkający we
Frankfurcie, który przeliczył się ze swoimi planami. Być może ktoś kiedyś wpadnie
na jakiś pomysł w jaki sposób odzyskać te tereny od posiadacza prywatnego?
W przypadku niezagospodarowanego terenu mieszcz ącego się pomiędzy
ul. Mickiewicza i ul. Kopernika, miał powstać hotel Sorat. Obecnie teren ten ma już
trzeciego właściciela, który chce go sprzedać, ale od dłuższego czasu nie ma
chętnego. Jest to prawo wolnego rynku!
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poinformował, że terenem tym
interesowali się słubiczanie, ale ze względu na cenę jaką zaproponował właściciel,
zrezygnowali.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy na właścicielach placu mieszczącego się
na rogu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika można przynajmniej wymóc uporządkowanie
terenu? Wizerunek tych terenów z powodu panującego tam bałaganu jest fatalny
i jest on kiepską wizytówka miasta dla osób przechodzących tamtędy na bazar.
Burmistrz Ryszard Bodziacki przyznał rację radnej Krystynie Baczyńskiej, choć nie
będzie to łatwe z powodu miejsca zamieszkania właścicieli we Francji.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz poinformował, że w zeszłym roku
raz udało się skontaktować z pełnomocnikiem właścicieli tego terenu. Ów
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przedstawiciel mieszka w Chorzowie, więc w tym roku również spróbują się z nim
skontaktować.
Reprezentant Zarządu Polonii Słubice Mirosław Wrzesiński złożył sprostowanie co do
interpelacji z poprzedniej sesji Radnego Ryszarda Konopackiego, informuj ąc,
iż dotacja wyniosła 20 000 zł. ,a nie 200 000 zł. Pan Wrzesiński poinformował, że
z funkcji prezesa zrezygnował Pan Robert Skowron, a budżet mamy jaki mamy. Pan
Wrzesiński poinformował, że obecnie mamy najlepszy klub młodzieżowy
w województwie, który awansował do II ligi.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że opierał się na danych z Gazety Lubuskiej,
ale to Pan Wrzesiński reprezentuje Zarząd Polonii. Radny R. Konopacki zauważył,
że chodziło mu jedynie o I zespół standardowy, który wszedł do II ligi z powodu
reorganizacji jak to wynika ze sprawozdania., bo generalnie zespó ł ten zajmuje
miejsce 17! Radny R. Konopacki stwierdził, że sam chciałby wiedzieć, czy praca
zarządu była właściwa i dlaczego uciekają ludzie, którzy zarządzają klubem? Radny
R. Konopacki powiedział, że też chciałby, aby wyniki były dobre i żeby zespół został
w II lidze. Radny nadmienił, że przecież to nie jego interpelacja spowodowała, że
zarząd zaczął się sypać, a interpelacje będzie słać za każdym razem jak będzie mieć
wątpliwości.
Przewodniczący Radny Miejskiej zauważył, że Pan Ryszard Konopacki jest Radnym
i ma prawo składać interpelacje. Przewodniczący powiedział, że nie ma na sali ludzi
przeciwnych sportowi i niepotrzebne są oskarżenia, że ktoś jest przeciwko komuś.
Burmistrz Ryszard Bodziacki powiedział, że kompetencje do oceniania ma walne
zgromadzenie, które zarząd ocenia, a nie my. Nie można indywidualnie mówić, czy
zarząd dobrze pracuje, czy nie, ponieważ są do tego specjalne organa oceniające.
Dla wszystkich organizacji pozarządowych należy szukać form pomocy. Burmistrz
zaznaczył, że Polonia nie przez przypadek weszła do II ligi, bo gdyby faktycznie była
kiepska, to by nie weszła. Weszła do II ligi, bo dobra była w III lidze, a jest to spore
wyróżnienie dla miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby na sesji więcej takie wytłumaczenia nie
padały, a sprawa została wyjaśniona, bo chodziło jedynie o słabe wyniki Polonii.
Radny Ryszard Konopacki potwierdził, że faktycznie chodziło mu jedynie o wyniki,
co zresztą można potwierdzić protokołem z poprzedniej sesji.
Radny Józef Grabowski poprosił, aby sprawę budowy w Słubicach hospicjum, czy też
domu spokojnej jesieni nagłośnić w mediach. Zaproponował również, aby powołać
fundację, która zajmie się szczegółowo sprawami związanymi z budową takiego
domu, a Komisja Sfery Socjalnej będzie fundację wspierać. Projekt tej budowy trzeba
przede wszystkim „ ruszyć społecznie”!
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz zapewnił, że Rada Miejska będzie działać w tym
zakresie.
Pan Jan Paciejewski podziękował radnemu Józefowi Grabowskiemu o poruszenie
tego tematu.
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Punkt 16. Zamkniecie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kiedrowicz
zamknął obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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