Protokół nr 32/09
z przebiegu XXXII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 26 marca 2009 r.,
godzina 13:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
3. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
4. Projekt uchwały RM w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli na rok 2009.
5. Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach
za rok 2008.
6. Sprawozdanie ze Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata
2007-2013 za okres listopad 2007 rok - grudzień 2008 rok.
7. Projekt uchwały RM o zmianie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
8. Projekt uchwały RM w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
9. Projekt uchwały RM w sprawie woli nabycia nieruchomości.
10. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
11. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
opłat rocznych za trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
12. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ( M. Regenczuk ).
13. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach( T. Wilczyński ).
14. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ( F. Krasiński ).
15. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach ( T. Wilczyński ).
16. Sprawozdanie z dnia 10 marca 2009 r. z realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Słubice na lata 2007-2013 podjętej uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr
XVI/125/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Okres sprawozdawczy 2007 -2008.
17. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o
w Słubicach w 2008 roku.
18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Słubicach za 2008 rok.
19. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Słubicach za 2008 rok.
20. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
za 2008 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w roku 2008.
22. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach za
rok 2008.
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23. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice
za rok 2008.
24. Sprawozdanie z działalności Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
za rok 2008.
25. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
28. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący o godzinie 13:00 otworzył XXXII sesję, stwierdzając quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych na początku sesji uczestniczyło
11 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady P. Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XXXI sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji
głosowało jednogłośnie 11 radnych.
Przewodniczący Rady P. Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Skarbik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza Słubic wniosła o rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił wnoszącą Hannę Michalską o krótkie
omówienie projektu, aby móc zagłosować nad rozszerzeniem porządku.
Skarbik Hanna Michalska omówiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem
i poinformowała, że w/w druk został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez
Komisję Sfery Socjalnej jak i Komisję Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Skarbik i poinformował, że jest
jeszcze propozycja rozszerzenia porządku obrad o kolejny projekt uchwały w sprawie
określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko-przedszkolu prowadzonych przez Gminę Słubice. Projekt ten został przedstawiony
i omówiony przez Dyrektor ZAO w Słubicach Jolantę Skręty na Komisji Sfery
Socjalnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, przez które został zaopiniowany
pozytywnie.
Dyrektor ZAO Jolanta Skręty omówiła projekt w/w uchwały zgodnie z załącznikiem.
Przewodniczący RM poinformował, że projekt uchwały przedstawiony przez Dyrektor
ZAO Jolantę Skręty, to druk nr 353, a projekt uchwały przedstawiony przez Skarbnik
Hannę Michalską, to druk nr 354.
Za rozszerzeniem porządku obrad o druk nr 353 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Za rozszerzeniem porządku obrad o druk nr 354 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Za przyjęciem rozszerzonego
jednogłośnie 12 radnych.

porządku obrad o druki: 353, 354, głosowało
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Przewodniczący RM poinformował, że druk nr 353 będzie rozpatrywany w punkcie
15a, a druk 354 w punkcie 15 b.
Punkt 2. Projekt uchwały RM o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok
2009.
DRUK nr 330
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska zgodnie z załącznikiem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 330.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
Józefa Grabowskiego przekazała, że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie
„za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 330.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Kiba poinformowała, że na komisji głosowała pozytywnie za
przyjęciem projektu uchwały i jednocześnie zapytała dlaczego kwoty 700 000 zł.
przeznaczonej na teren rekreacyjny w Golicach nie ma w punkcie zwiększenia
dochodów? Na wszystkie inne inwestycje są wydatkowane środki zewnętrzne,
natomiast w tym jednym punkcie dochodów ich nie ma. W rozumieniu radnej
w momencie pisania projektu muszą być zabezpieczone pieniądze, a dopiero jak
projekt zostanie zatwierdzony, to pieniądze będą przyznane i dopiero można podjąć
pieniądze z budżetu na wykonanie zadania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 330 głosowano jednomyślnie 12 głosami.
Uchwała Nr XXXII/295/09
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 331
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska zgodnie z załącznikiem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 331.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
J. Grabowskiego przekazała, że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie
„za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 331.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 331 głosowano jednomyślnie 12 głosami.

Uchwała Nr XXXII296/09
w
sprawie
zmiany
uchwały
uchwalającej budżet gminy na rok
2009.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli
na rok 2009.
Druk nr 332
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła dyrektor Zakładu Administracji
Oświaty w Słubicach Jolanta Skręty.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
J. Grabowskiego przekazała, że członkowie komisji głosowali jednogłośnie
„za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 332.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 332, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
Uchwała Nr XXXII/ 297/09
w sprawie dofinansowania form
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli na
rok 2009.
Punkt 5. Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach
za rok 2008.
DRUK nr 333
Przewodniczący RM poinformował, że dyrektor Zakładu Administracji Oświaty
Jolanta Skręty pozostaje do dyspozycji radnych, gdyby ktoś miał pytania do
przedstawionych materiałów.
Dyskusji brak.
Punkt 6. Sprawozdanie ze Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata
2007-2013 za okres listopad 2007 rok - grudzień 2008 rok.
DRUK nr 334
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Przewodniczący Rady miejskiej spytał, czy dyrektor Zakładu Administracji Oświaty
Jolanta Skręty zechciałaby dodać coś do sprawozdania.
Dyrektor Jolanta Skręty nie miała nic do dodania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska poinformowała, że bardzo dokładnie przeanalizowała
sprawozdanie i cieszy się, że w zadaniach ujęta jest praca z uczniem zdolnym,
ponieważ do tej pory wiele czasu poświęcało się uczniom słabszym, przez co
zaniedbywało się „ perełki” , czyli uczniów zdolnych, którzy również zasługują na
uwagę i mają możliwości, aby osiągać sukcesy, ale potrzebują też odpowiedniego
wsparcia i ukierunkowania. Radna dodała, że jest bardzo ciekawa jak ten program
będzie funkcjonować?
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zaznaczył, że cieszy się, że to sprawozdanie
zostało zrobione bardzo solidnie przez co składa ukłon w stronę Pani dyrektor
Jolanty Skręty i będzie trzymać kciuki, aby założenia strategii zostały zrealizowane.
Przewodniczący RM poprosił naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, aby punkt 7
i 8 zostały omówione wspólnie.
Punkt 7 i 8
Projekt uchwały RM o zmianie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
DRUK nr 335
Projekt uchwały RM w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
DRUK nr 336

Projekty uchwał zgodnie z załącznikami omówiła naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich Barbara Banaśkiewicz.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
J. Grabowskiego przekazał, że członkowie komisji głosowali jednogłośnie
„za” przyjęciem projektów uchwał jak w drukach nr 335 i 336.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek zapytał czy po podziale na dodatkowe okręgi będzie w nich
taka liczba osób jaka jest wymagana i jaka jest ilość mieszkańców przypadających
na każdy okręg.
Naczelnik WSO B. Banaśkiewicz poinformowała, że liczba mieszkańców
w obwodach szacuje się następująco:
I – 1426,
II – 1639,

6

III – 2737,
IV – 1629,
V – 1298,
VI – 1939,
VII – 1769,
VIII – 2678,
IX – 1192,
X – 1250,
XI – 449,
XII – 1002.
Naczelnik B. Banaśkiewicz nadmieniła, że jest to stan na dzień 12 lutego 2009 r.,
ale może to ulec zmianie i przed samymi wyborami będzie jeszcze weryfikacja
okręgów. Jeśli zmiany te będą drastyczne, to znów trzeba będzie zastanowić się nad
zmianą okręgów.
W okręgu XIII będziemy wybierać posłów z województwa lubuskiego
i zachodniopomorskiego do Parlamentu Europejskiego.
Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 335, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
Uchwała Nr XXXII/298/09
o zmianie podziału gminy na stałe
obwody głosowania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 336, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
Uchwała Nr XXXII/299/09
w sprawie: utworzenia
obwodu głosowania.

odrębnego

Punkt 9. Projekt uchwały RM w sprawie woli nabycia nieruchomości.
DRUK nr 337
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem omówił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 337.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek zwrócił się z prośbą do Burmistrza, aby projekty uchwał
dotyczące działek posiadały załączniki graficzne pokazujące konkretnie gdzie dane
działki znajdują się, ponieważ same numery niewiele mówią. Taki załącznik kosztuje
niewiele, a obrazuje sporo.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, że jest to słuszna uwaga.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 337, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
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Uchwała Nr XXXII/300/09
w
sprawie
woli
nieruchomości.

nabycia

Punkt 10. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
Druk nr 338
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem omówił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 338.

Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba zapytała co to jest za nieruchomość ujęta w 3 punkcie tabeli
projektu uchwały? Czy nie jest to przypadkiem jakaś sklecona z desek budka, która
swoją estetyką szpeci wygląd miasta?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie
udzielić odpowiedzi, ale w najbliższym terminie odpowiedź radnej K. Kibie zostanie
udzielona. Naczelnik poinformował, że jest to prawdopodobnie garaż, w którym
trzymane są rowery.
Przewodniczący RM poprosił naczelnika T. Horbacz, żeby w przyszłość faktycznie
zaznaczać, czy dane pomieszczenie gospodarcze jest murowane.
Radny Ryszard Konopacki poprosił, aby zwrócić uwagę na propozycje nr 2
w załączniku, bo prawdopodobnie jest tam błąd w pisowni nazwiska.
Naczelnik Horbacz odpowiedział, że zostało to już zauważone na komisji Sfery
Socjalnej i miało zostać poprawione, ale widocznie nie dotarło do Biura Rady.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 338, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
Uchwała Nr XXXII/301/09
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżaw
na nieruchomości gminne.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat rocznych za trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
Druk nr 339
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem omówił dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słubicach Ryszard Chustecki.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
J. Grabowskiego przekazała, że członkowie komisji głosowali jednogłośnie
„za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 339.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Skubisz zapytała, czy w projekcie uchwały zostały również ujęte
działki, na których stoi budka ze zniczami i kiosk z piwem?
Dyrektor R. Chustecki odpowiedział, że działki, o które pyta radna nie zostały ujęte
w projekcie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 339, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
Uchwała Nr XXXII/302/09
w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od opłat
rocznych za trwały zarząd dla
Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Słubicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie obecnych było 11 radnych. Przewodniczący RM stwierdzając quorum
wznowił posiedzenie sesji.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
( M. Regenczuk ).
Druk nr 340
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski omówił skargę
przedstawioną na druku nr 340. Poinformował, że skarga ta została przez komisję
uznana za bezzasadną.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że sprawa ta faktycznie już długo się ciągnie i im
jako radnym jest przykro, że niestety nie są organem, który powinien rozpatrywać tą
skargę. Radna poinformowała, że sama była na spotkaniu dotyczącym przypadku
Pana Regenczuka w ZAMK, a ponieważ wspólnota mieszkaniowa rządzi się
własnymi przepisami, Rada Miejska nie jest organem właściwym.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski dodał, że sąsiedzi Pana
Regenczuka wystosowali nawet pismo do Wojewody Lubuskiego, że mają już dosyć
skarg Pana Regenczuka i nie życzą sobie kolejnych komisji i ekspertyz, ponieważ
jest to ich własność, a sami działają w granicach prawa.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przywołał do porządku Pana Mieczysława
Regenczuka, który bez udzielenia prawa głosu próbował wygłosić swoje
spostrzeżenia. Przewodniczący dodał, że wspólnota ma swoje prawa, a Rada
Miejska nie może decydować za wspólnotę mieszkaniową.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował Pana
Regenczuka, że w obecnej sytuacji najlepszym wyjście dla skarżącego byłoby
skierowanie sprawy na drogę sądową.
Przewodniczący RM poparł słowa radnego E. Przeworskiego.
Radny Ryszard Konopacki poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie, czy może być
tak, że ten kto pisał uzasadnienie do projektu uchwały może „ zobligować” Radę
Miejską do podtrzymania wcześniejszego stanowiska?
Przewodniczący RM P. Kiedrowicz poinformował, że rozmawiał w tej kwestii z radcą
i poprosił Pana Wiesława Pniewskiego o wyrażenie swojej opinii.
Radca prawny Wiesław Pniewski poinformował, że nie wie, kto sporządził załącznik
do uchwały, ale nie w tym rzecz, bo Rada Miejska powinna zaopiniować całą
uchwałę, a nie tylko załącznik. Radca powiedział, że może jedynie domyślać się,
że uzasadnienie wynika z kodeksu postępowania administracyjnego, a Rada Miejska
nie pierwszy raz próbuje rozpatrzyć skargę Pana Regenczuka, gdzie on momentu
ostatniej sprawy żadne nowe okoliczności nie pojawiły się, a art. 239 kodeksu
postępowania administracyjnego stanowi, że skarga w momencie je rozpatrzenia
została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił ją bez wskazania nowych
okoliczności, to organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać w tej sprawie
swoje wcześniejsze stanowisko, może, ale nie musi. Uzasadnienie nie wiąże Radzie
Miejskiej, mówiąc kolokwialnie „ rąk”. Rację ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mówiąc, że sprawa Pana Regenczuka, nie jest to sprawa, któr ą powinna zajmować
się Rada Miejska. Oczywiście jeżeli skargę traktujemy jako skargę na dyrektora
samorządowej jednostki organizacyjnej, to owszem. Artykuł 229, pkt 3 kpa mówi, ze
skargi na Burmistrza, bądź kierowników gminnych jednostek organizacyjnych musi
rozpatrywać Rada Miejska, ale tak na prawdę organem właściwym do zajęcia
odpowiedniego stanowiska jest sąd, a tego typu sytuacje reguluje kodeks cywilny,
więc Pan Regenczuk powinien wystąpić z powództwa cywilnego do sądu. Pan
Regenczuk niestety w sposób nietrafny próbuje dociec przed wspólnot ą swoich racji.
Pretensje skarżącego może i są słuszne, ale niestety skierowane pod niewłaściwy
adres. Sprawa sądowa załatwiłaby ten problem raz na zawsze, a jeśli chodzi o
koszty sądowe, to jeśli ktoś znajduje się w takiej sytuacji, że nie stać go na
poniesienie kosztów sadowych, to taka osoba może zostać zwolniona z kosztów
sądowych.
Przewodniczący RM podziękował radcy prawnemu za dogłębne przedstawienie
sprawy.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 340, głosowano 9 głosami „ za”, 2 głosy
„ wstrzymujące się”, 1 głos „ przeciw”.
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Przewodniczący RM dodał, że obecnych na Sali jest 12 radnych, więc wszystko
zgadza się.

Uchwała Nr XXXII/303/09
w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
( T. Wilczyński ).
Druk nr 341
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował, że komisja
uznała skargę za bezzasadną.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Baczyńska poinformowała, ze z tego względu, że Pan Wilczyński
mieszka w jej okręgu wyborczym i zgłosił się do niej w sprawie tej skargi. Radna
zaznaczyła, że pismo złożone przez Pana Wilczyńskiego dnia 16 lutego 2009 r.,
to nie jest skarga, ale zażalenie na treść uchwały, która w sprawie tej skargi była
podjęta z końcem grudnia 2008 r. Zdaniem radnej, pismo informuje jedynie
o ustosunkowaniu się skarżącego do treści grudniowej uchwały. Pismo to niestety
zostało zakwalifikowane jako skarga na działalność dyrektora ZAMK w Słubicach.
Osobiście radna K. Baczyńska nie widzi w tym piśnie żadnej skargi. Radna dodała,
że była w miejscu zamieszkania Pana Wiczyńskiego, co prawda, nie spotkała się
z żadnym sąsiadem Pana Wilczyńskiego, bo też i nie chciała, ale sama przynajmniej
sprawdziła, jak przedstawia się faktycznie sytuacja skarżącego. Radna nadmieniła,
że nie jest specjalistą w zakresie budownictwa, ale jakieś remonty na klatce trwają.
Radna zaznaczyła, że nie będzie głosować za podjęciem uchwały.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że pismo Pana Wilczyńskiego było złożone
w Biurze Rady Miejskiej, więc radni powinni zostać zapoznani z tym pismem, a radni
pisma nie widzieli, więc jak mają głosować? Radny stwierdził, że zmienia zdanie
i głosować nie będzie, pomimo, iż na komisji zaopiniował druk uchwały pozytywnie.
Dyrektor ZAMK w Słubicach Krzysztof Radkiewicz poinformował, że jeśli chodzi
o prace prowadzone na klatce Pana Wilczyńskiego, to nie jest już remont stropu, ale
jego odbudowa. Dyrektor dodał, że jeśli chodzi o całą sprawę związana z pożarem,
to właśnie w Prokuraturze umorzono śledztwo z powodu znikomego zagrożenia i
znikomej szkodliwości społecznej. Samo przyspieszenie prac związane z remontem
dla nikogo nie jest szkodliwe.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała radnemu
R. Konopackiemu, że dokumenty w sprawie skarg są do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej. Na prośbę radnych, aby nie kserować i nie załączać byt dużych ilości
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dokumentów, nie zostały one przesłane z innymi materiałami na sesję. Kwestia jest
taka, czy radni życzą sobie, aby załączać wszystkie dokumenty, czy też nie?
Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że uwaga radnego R. Konopackiego o braku
możliwości zapoznania się z dokumentacją jest niesłuszna.
Przewodniczący Rady Miejskiej potwierdził słowa Zastępcy Burmistrza
K. Mintus- Trojan.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Przeworski powiedział, że jedynym błędem
jaki w tej sytuacji popełnił ZAMK, to rozpoczęcie remontu bez zezwolenia, przez co
powstał bałagan i przeprowadzono niepotrzebnie mnóstwo ekspertyz. Na szcz ęście
zezwolenie już jest.
Radna Krystyna Baczyńska zaznaczyła kolejny raz, że pismo Pana Wilczyńskiego
nie jest skarga na dyrektora ZAMK w Słubicach.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej E. Przeworski powiedział, że sprawa była
konsultowana z radcą prawnym i zdaniem radcy jest to skarga.
Radca prawny Wisław Pniewski poinformował, że to nie prawnik decyduje czy coś
jest skargą, czy też nie, ale radni. A takie pisma można traktować trojako:
- jako skarga na Burmistrza, lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
w myśl art. 229, pkt 3 kpa,
- jako wezwanie do usunięcia naruszenia w myśl art. 101 ustawy o samorządzie
gminnym,
- lub z tej racji, że nie jest to ani jeden, ani drugi przypadek, to ni e powinno w ogóle
znaleźć się na sesji.
Radca poinformował, że decyzja o podjęciu uchwały należy teraz do radnych.
Przewodniczący RM podziękował radcy prawnemu i poinformował, że jeśli nie ma
wniosków formalnych, to po wyczerpaniu dyskusji plenarnej b ędzie głosowanie.
Radny Ryszard Konopacki zauważył, że Pan Tomasz Wilczyński składając pisma
skarżył się na uchwałę, a nie na dyrektora ZAMK.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz złożył wniosek o zniesienie projektu uchwały
z obrad sesji i przeniesienie go na następną sesję.
Przewodniczący RM poinformował, że jak zostaną wyczerpane wnioski formalne,
to rada przejdzie do głosowania.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, ze projekt mówi o skardze, a z pisma
skarżącego wynika ewidentnie, że jest to zażalenie na teść poprzedniej uchwały.
„Za” zniesieniem z obrad sesji uchwały jak w druku nr 341 i ponowne rozpatrzenie
na kolejnej sesji zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
głosowano jednomyślnie 12 głosami.
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Punkt 14. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
( F. Krasiński ).
Druk nr 342
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował, że komisja
uznała skargę za bezzasadną.

Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że jest to forma skargi, ale jest to skarga
bezzasadna, ponieważ nie leży w kompetencji dyrektora ZAMK.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy gmina we wspólnocie mieszkaniowej
Pl. Wolności ma swoje lokale?
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz powiedział, że do 7 lokali jest to mała
wspólnota i do niej ma zastosowanie kodeks cywilny, a przypadku dużej wspólnoty
powyżej 7 mieszkań ma zastosowanie „ Ustawa o własności lokali”. W większości
przypadków gmina ma swój udział we wspólnocie, ale nie może decydować.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy sporna toaleta mieści się w lokalu
prywatnym, czy komunalnym?
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz odpowiedział, że nie ma to znaczenia,
ponieważ lokal komunalny jest także pojmowany jako prywatny.
Radny Ryszard Konopacki spytał, czy
montowana, czy też dawno?

hałasując spłuczka była niedawno

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że spłuczka montowana była 3 lata temu.
Radny R. Konopacki powiedział, że skoro spłuczka faktycznie hałasuje
i przeszkadza, to może skarga ta wcale nie jest bezzasadna?
Dyrektor ZAMK zaznaczył, że w przypadku tej skargi, to Rada Miejska nie jest
organem właściwym do jej rozpatrzenia.
Przewodniczący RM poprosił radcę prawnego o odniesienie się do powyższej
sprawy.
Radca prawny Wiesław Pniewski powiedział, że w myśl art. 231 kpa sprawa ta do
rozstrzygnięcia powinna zostać przekazana do organu właściwego, którym w tym
przypadku jest Wspólnota Mieszkaniowa.
Radna Krystyna Baczyńska stwierdziła, że reasumując powyższe, to nie wie jak ma
głosować.
Przewodniczący RM uspokoił radną K. Baczyńską, zaznaczył, że projekt uchwały jest
zgodny z prawem o czym świadczy pieczątka i podpis radcy na projekcie uchwały.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 342, głosowano 8 głosami, 3 „ wstrzymujące
się” , 1 „ przeciw”.
Uchwała Nr XXXII/304/09
w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach.
Punkt 15. Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
( T. Wilczyński ).
Druk nr 343
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski poinformował, że skarga
ta jest podobna do poprzedniej skargi Pana Wilczyńskiego zawartej w druku uchwały
nr 341, który to został zdjęty z obrad sesji. Wobec powyższego projekt uchwały druk
nr 343 tez powinien być zdjęty z sesji.
Dyskusji brak:
„Za” zniesieniem z obrad sesji uchwały jak w druku nr 343 zgodnie z wnioskiem
formalnym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Eugeniusza Przeworskiego
głosowano 11 głosami, 1 głos „ wstrzymujący”.
Przewodniczący RM poinformował, że projekt uchwały został wycofany z porządku
dzisiejszych obrad.
Punkt 15 a. Projekt uchwały RM w sprawie określenia regulaminu przyznawania
nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w szko łach
podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu prowadzonych
przez Gminę Słubice.
Druk nr 353
Przewodniczący RM przypomniał, że projekt uchwały został na początki sesji
omówiony przez panią dyrektor ZAO Jolantę Skręty, która w razie pytań pozostaje na
sesji do dyspozycji.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Sfery
Socjalnej J. Grabowskiego przekazała, że członkowie komisji głosowali jednogłośnie
„za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 353.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 353, głosowano jednomyślnie 12 głosami.
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Uchwała Nr XXXII/305/09
w sprawie określenia regulaminu
przyznawania nauczycielom dodatków
i innych elementów wynagrodzenia w
szkłach podstawowych, gimnazjach,
przedszkolach i żłobko - przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Słubice.
Punkt 15 b. W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
Druk nr 354
Przewodniczący RM przypomniał, że projekt uchwały został na początku sesji
omówiony przez Skarbnika Gminy Hannę Michalską.
Dyskusji brak.
„ Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 354 głosowano jednogłośnie 11 głosami.
Uchwała Nr XXXII/306/09
w sprawie zaciągnięcia
inwestycyjnego.

kredytu

Punkt 16. Sprawozdanie z dnia 10 marca 2009 r. z realizacji Strategii Rozwoju
Gminy Słubice na lata 2007-2013 podjętej uchwałą Rady Miejskiej w Słubicach nr
XVI/125/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Okres sprawozdawczy 2007 -2008.
Druk nr 344
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w przypadku pytań naczelnik
Wydziału Gospodarki i Inwestycji pozostaje do dyspozycji.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Kiba wyraziła swoje zadowolenie, ponieważ ze sprawozdania
wynika, iż wszystkie nowobudowane budynki są przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Radna zaznaczyła, że niestety nadal dużym problemem
pozostają wysokie krawężniki i poprosiła o obniżenie ich w wymaganych miejscach.
Radna zwróciła też uwagę na przegląd kominów i poprosiła, aby kominiarze
systematycznie informowali wspólnoty o stanie kominów, a w szczególno ści tych,
które zagrażają życiu.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała jak daleko zaawansowane są prace związane
ze statkiem spacerowym, który w myśl porozumienia międzygminnego miał pływać
z Nowej Soli do Słubic, na którego cel z budżetu gminy zostały przeznaczone
pieniądze? Radna powiedziała, że docenia pracę dydaktyczną Straży Miejskiej
z młodzieżą w szkołach, ale jednocześnie poinformowała, że mieszkańcy Słubic
chcieliby częściej widzieć Straż patrolującą słubickie ulice i dodatkowo wał przy
Odrze na którym często spotyka się młodzież zakłócająca spokój mieszkańców, tym
bardziej, że do tych celów został zakupiony nowy samochód. Radna zwróciła się
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również z prośbą o przedstawienie jej ile i gdzie najwięcej zostało udzielonych
żółtych kartek związanych z psami załatwiającymi swoje potrzeby w niewłaściwych
miejscach. Ponadto radna nadmieniła, że dość często spotyka się dwa samochody
stojące z powodu dyskutujących kierowców na pasach dla pieszych, a niestety w
takich momentach Straży Miejskiej nigdy nie ma. Dodatkowo radna powiedziała,
że w związku z pobytem Współprzewodniczącego Wspólnej Komisji ds. Integracji
Europejskiej Słubic i Frankfurtu Pana Juliusza Żwirka w Portugalii w miejscowości
Chavez w ramach projektu Urbact II chciałaby dowiedzieć się coś na temat tego
spotkania. Radna chciałaby się również dowiedzieć gdzie działa Klub Integracji
Społecznej i gdzie jest jego siedziba, bo niestety sama nie mog ła tego ustalić. Radna
poprosiła również, aby OPS w Słubicach w ramach programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie utworzył ulotki i porozwieszał je w miejscach powszechnie
dostępnych dla dzieci, jak np. szkoła, słup itp, z numerami telefonów dotyczących
niebieskiej linii, np nr telefonu na Policję, lub nr do biura interwencji kryzysowej. Jeśli
chodzi o program profilaktyki problematyki alkoholowej, to radna nadmieni ła, że
kolejny raz prosi o podanie liczby dzieci zagrożonych patologią społeczną, bądź też
z rodzin patologicznych, które uczestniczą w nieodpłatnych zajęciach. Na
zakończenia radna dodała, że budynki na słubickich ulicach są w fatalnym stanie i
małe wspólnoty nie radzą sobie z pieniędzmi przeznaczanymi na remonty. Radna
zapytała, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jest obecnie tendencja spadkowa je śli
chodzi o zaciąganie pożyczek remontowych?
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że jeśli chodzi o statek,
to głównym beneficjentem była Nowa Sól, która pisała o dofinansowanie do EWT,
a za uzyskane pieniądze zrobiła m. in. drogi, przez co zabrakło pieniędzy i projekt
związany ze statkiem odpadł. Zastępca Burmistrza dodała, że jeśli chodzi o
przebudowę portu, to też nie zostanie to tak szybko zrobione. Jeśli zaś chodzi o
przygotowanie ulotek dla dzieci, to będzie to szybko przygotowane. Zastępca
Burmistrza nadmieniła, że nie wie czemu do dnia dzisiejszego radna K. Baczyńska
nie otrzymała informacji odnośnie liczby dzieci z rodzin patologicznych
uczestniczących w nieodpłatnych zajęciach w ramach Programu Profilaktyki
Problematyki Alkoholowej, ale zostanie to sprawdzone i odpowiedź zostanie
udzielona.
Radny Ryszard Konopacki zapytał o możliwość stworzenia nowych miejsc pracy
w KSSE i dodał, że warto byłoby porównać proporcje zatrudnienia w naszej strefie
ze strefą kostrzyńską. Radny zapytał także o realizację wspólnych patroli, ponieważ
na ulicach nie widać ich. Radny wyraził swą wątpliwość co do słuszności
zakupionego nowego samochodu dla Straży Miejskiej, ponieważ ów samochód
jeździ jedynie na pokaz głównymi ulicami, a nie tam gdzie powinien. Radny zadał
również pytanie w jakim celu był zakupiony monitoring, skoro nie zdaje on
egzaminu? Radny nadmienił, że chciałby wiedzieć jaki jest efekt monitoringu.
Przewodniczący RM odpowiedział, że temat KSSE będzie poruszony na którejś
z najbliższych sesji.
Radna Krystyna Kiba zapytała czy będzie redukowana produkcja ciepła w ZEC,
czy też nie? I co z energią odnawialną? Radna zapytała również co mieści się pod
adresem ul. Wojska Polskiego 18?
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Przewodniczący RM odpowiedział, że odnośnie pytań z działalności ZEC, to będzie
można je zadawać jak przejdziemy do omawiania punktu 18.
Punkt 17. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o
w Słubicach w 2008 roku.
Druk nr 345
Przewodniczący RM poinformował , że w razie pytań dotyczący działalności ZUWŚ
w Słubicach, to Prezes Kazimierz Góra pozostaje do dyspozycji.

Punkt 18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Słubicach za 2008 rok.
Druk nr 346
Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Słubicach za 2008 rok zgodnie z załącznikiem przedstawił Prezes Zarządu
Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. Jacek Kostrzewski.
Dyskusja plenarna:
Prezes Zarządu ZEC odpowiadając na wcześniej zadane pytanie przez radna
Krystynę Kibę poinformował, że jeśli chodzi o SEMS, to ZEC proponuje działania
dotyczące energii odnawialnej. Prezes nadmienił, ze ZEC to firma, która musi
pozyskiwac odbiorców, a pod adresem Wojska Polskiego 18 mieści się sklep „
Biedronka”.
Radny Ryszard Konopacki zapytał co będzie z długiem w wysokości 380 000,00 zł.?
Prezes Kostrzewski odpowiedział, ze dług spłacany jest z zaciągniętego kredytu.
Prezes zaznaczył, że ZEC musi iść w kierunku pozyskiwania inwestorów i takie też
działania podejmuje.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, ze ma mieszane uczucia, ponieważ z jednej
strony 500 000,00 zł. należy odzyskać szybko, a z drugiej strony jest informacja,
że odzysk tych pieniędzy, to okres długotrwały. Radny zapytał, czy dla Pana Kozery
podłączenie ciepła było na koszt ZEC?
Prezes Kostrzewski odpowiedział, że kosztowne inwestycje zwracaja się długo,
a budynek Pana Kozery był podłączany za pieniądze ZEC, a kosztowało to parę
tysięcy zł.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że najpierw trzeba zainwestować, aby móc później
to ciepło sprzedawać i dlatego inwestuje się w podłączanie. Problem jest taki, że jest
dużo ciepła, a mało nabywców, a do tego tematu należy bardzo poważnie podejść.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że chodzi mu o to ,że z czasem dostaniemy
z ZEC wniosek o spłacanie długu ZEC. Podłączając ciepło warto zastanowić się jakie
będą z tego korzyści i w jakim czasie zamortyzuje się nakład pieniężny.
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Prezes Kostrzewski poinformował, iż straty pokrywane były z kapitału zapasowego,
który w obecnej chwili jest niestety zbyt mały.
Punkt 19. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Słubicach za 2008 rok.
Druk nr 347
Przewodniczący RM poinformował, iż sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Słubicach za 2008 rok nie zostanie omówione z
powodu nieobecności na sesji Prezesa Zarządu PUK w Słubicach Romualda
Paszko.
Punkt 20. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
za 2008 rok.
Druk nr 348
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
za 2008 rok zgodnie z załącznikiem przedstawiła Kierownik OPS w Słubicach Alina
Baldys.
Dyskusja plenarna:
Kierownik OPS Alina Baldys poinformowała, iż Klub Integracji Społecznej mieścił się
przy Placu Wolności w OPS, a obecnie mieści się na ul. Sienkiewicza 1. Koordynator
organizuje dla potrzebujących szkolenia, pomoc psychologiczną, pedagogiczną.
Prowadzone są również warsztaty terapii zajęciowej w Żabicach. Obecnie w Klubie
Integracji w Słubicach jest 13 osób. W przygotowaniu jest folder informujący
o działalności Klubu. Patologią społeczną zagrożone są wszystkie dzieci.
Radna Krystyna Baczyńska spytała ile osób korzysta z telefonu zaufania?
Kierownik A. Baldys odpowiedziała, ze 170 osób.
Punkt 21. Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w roku 2008.
Druk nr 349
Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w roku 2008 zgodnie z załącznikiem przedstawił dyrektor ZAMK
w Słubicach Krzysztof Radkiewicz. Dyrektor poinformował, że w budżecie
zabezpieczono 200 000,00 zł. na fundusz remontowy, ale nikogo przecież nie można
zmusić, aby z funduszu skorzystał i zrobił remont, np. szpecącej miasto elewacji,
czy dachu.
Dyskusja plenarna:
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy wolne stanowisko zastępcy dyrektora zostało
już obsadzone?
Dyrektor ZAMK odpowiedział, że wczoraj został ogłoszony konkurs na to stanowisko.
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Punkt 22. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach
za rok 2008.
Druk nr 350
Przewodniczący RM poinformował , że w razie pytań dotyczący działalności OSiR
w Słubicach, to dyrektor Ryszard Chustecki pozostaje do dyspozycji.
Dyskusja plenarna:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, ze odnosi wrażenie, iż w OSiR zapanowała
stagnacja i nie wiemy co tam dalej robić, a słubicki basen jest w stanie tragicznym.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że to wcale nie jest tak, że nie wiemy co robić, bo są
plany i pomalutku będziemy je realizować, jednakże obecnie brakuje pieniędzy,
aby zrobić wszystko od razu.
Radny Juliusz Żwirek poinformował, że obecnie w Słubicach mamy 900 miejsc
hotelowych. Radny zastanowił się, czy nie byłoby korzystniej zburzyć hotel przy OSiR
i wybudować od podstaw zamiast go remontować.
Przewodniczący RM poinformował, że modernizacja stadionu kosztować miała około
20 000 000,00 zł.
Punkt 23. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice
za rok 2008.
Druk nr 351
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice za rok 2008
zgodnie z załącznikiem przedstawiła dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Słubice Agnieszka Mińska.
Dyskusja plenarna:
Radna Krystyna Kiba podkreśliła, że zamierzenia Pani dyrektor Agnieszki Mińskiej są
wspaniałe, ponieważ swojego czasu słubicka biblioteka była najlepszą w kraju
i dobrze byłoby, gdyby wróciła do swojej świetności. Radna spytała ile przybyło
nowych wolumenów?
Dyrektor Agnieszka Mińska odpowiedziała, że nie jest w stanie w tej chwili podać
dokładnej liczby, ale na następnej sesji odpowiedź zostanie udzielona.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował dyrektorowi Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Słubice Agnieszce Mińskiej za przedstawienie sprawozdania.
Punkt 24. Sprawozdanie z działalności Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
za rok 2008.
Druk nr 352
Przewodniczący RM poinformował , że w razie pytań dotyczący działalności SMOK
w Słubicach, to dyrektor Tomasz Pilarski pozostaje do dyspozycji.
.
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Punkt 25. 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 Słubic poinformował, że po zakończeniu sesji lutowej poznał Komendanta
Policji Pana Ryszarda Bażnika, który w dniu dzisiejszym poinformował że względu,
iż nie jest zwolennikiem przesiadywania na sesji, to będzie delegować swojego
przedstawiciela.
Druga sprawa, to odzew z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który
poinformował, że uniwersytet otrzymał błogosławieństwo z ministerstwa w sprawie
utworzenia elitarnego ogólnopolskiego liceum ogólnokszta łcącego w Słubicach, które
będzie konkurencyjne dla L.O. we Frankfurcie.
Kolejny temat, który nie został jeszcze zamknięty, to basen. Burmistrz zaapelował,
że należałoby określić jak ten basen miałby wyglądać i że dobrze byłoby w tej
sprawie nawiązać kontakt z Niemcami, np. odnośnie dofinansowania, czy też
ogrzewania termicznego. Burmistrz zaznaczył, ze dobrze byłoby, gdyby nie był to
tylko basen, ale dodatkowo, np. jeszcze lodowisko. Rektor Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza jest otwarty na wszelkie propozycje.
Punkt 26. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Krystyna Kiba poruszyła kwestię dworca autobusowego, brak wiat i toalet.
Radna Krystyna Skubisz spytała, dlaczego nie ma uchwał w sprawie sprzedaży
mieszkań i kiedy PUK przeniesie się do budynku po Polspedzie na ul. Krótkiej?
Burmistrz Słubic udzielił odpowiedzi informując, iż obecnie pracują nad uchwałą
regulującą kwestię sprzedaży mieszkań i dlatego uchwały zostały wstrzymane.
Burmistrz nadmienił, że ma nadzieje, iż w kwietniu będzie gotowy projekt tej uchwały.
Jeśli chodzi o przeprowadzę PUK do budynku po Polspedzie, to nie nastąpi to
szybko z powodu problemów finansowych w PUK. Burmistrz R. Bodziacki powiedział,
że w tej sprawie należy porozmawiać z Panem Paszko, ponieważ PUK obecnie
boryka się z kryzysem, a aby móc się przeprowadzić potrzebuje około 1 000 000 zł.,
ponieważ w budynku należy przeprowadzić remont odpowiadający wymaganiom Unii
Europejskiej. Remont ten będzie bardzo dużą inwestycją, ponieważ praktycznie
wszystko będzie budowane od podstaw. Obecnie w budynku na ul. Krótkiej mie ści
się jedynie ZAMK i z utrzymaniem budynku jest problem.
Radny Juliusz Żwirek zaproponował, aby powołać Społeczną Radę Sportu.
Radny Ryszard Konopacki na podstawie obrad dzisiejszej sesji wniós ł, aby projekty
skarg były rozpatrywane w inny sposób, ponieważ inny radca prawny zatwierdza
projekt uchwały dotyczący skargi, a inny uczestniczy w sesji, a tak nie powinno być.
Przewodniczący RM poparł wniosek radnego R. Konopackiego.
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Radna Krystyna Baczyńska zapytała: ile dzieci z rodzin patologicznych uczestniczy
w zajęciach dofinansowanych przez Klub AA? Radna zapytała także w jakich
miejscach w Słubicach najczęściej są udzielane kary z powodu psów załatwiających
swoje potrzeby w miejscach zabronionych i ile tych kar w zeszłym roku było? Radna
zamonitowała także o sprzątanie ulic po zimie.
Radny Ryszard Potorski wystąpił z wnioskami, aby dyżury radnych zamieszczane
były w Gazecie Słubickiej, poprosił także o zrobienie szczegółowego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Radna Maria Skalniak zapytała do kiedy należy składać wnioski na dofinansowanie
z Unii Europejskiej?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że do 30 kwietnia i będą one od ręki rozpatrywane,
a później do końca roku.
Burmistrz poinformował radną Krystynę Baczyńską, iż sam osobiście po powrocie
z sanatorium kazał posprzątać ulice. Jeśli chodzi o kwestę dworca autobusowego,
to Transhand przymierzał się do remontu budynku po bibliotece pedagogicznej
i chciał tam zrobić kasę i toaletę, ale projekt nie spodobał się Burmistrzowi, ponieważ
byłoby to prowizoryczne a zostałby zapewne na lata.
Radny Juliusz Żwirek zauważył, że może dobrze by było powiedzieć Transhandowi ,
że Niemcy chcą uruchomić linię autobusową.
Przewodniczący RM spytał, co będzie z budynkiem po Policji, który po wybudowaniu
nowej siedziby miał być oddany gminie?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że Policja chciała, aby w tym budynku zostały
zrobione mieszkania dla policjantów. Generalnie należałoby się zastanowić co z tym
budynkiem zrobić, podobnie zresztą jak z budynkiem po Straży Granicznej.
Punkt 27. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Radny Juliusz Żwirek zdał relację ze swojego pobytu w dniach 11-13 marca 2009 r.
w Portugalii w miejscowości Chaves w ramach konferencji międzynarodowej
poświęconej programowi URBACT II EGTC. Radny Juliusz Żwirek powiedział,
że bardzo dobrze stało się, że Burmistrz Słubic podpisał porozumienie
z Nadburmistrzem Frankfurtu n/Odrą Panem Patzeltem, ponieważ dzięki temu
porozumieniu nasza działalność jest przez Niemców wspierana i wszystko wskazuje
na to, że dzięki temu łatwiej starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Radny
nadmienił, że w trakcie konferencji parokrotnie wspominano dobrą współpracę Słubic
i Frankfurtu. Współpracę należy pielęgnować, bo okazało się, że są takie miasta
przygraniczne, które posiadają wspólny parlament , wspólne biura , w których
pracuje wiele osób . Radny zaznaczył, ze nie można jedynie udawać, że się
współpracuje. Miasta współpracujące powinny mieć wspólne strategie i plany
działań, a z tego względu, że wschodnie pogranicze Niemiec nie jest bogate, to jest
to duża szansa na pozyskanie sporego dofinansowania.
Burmistrz Słubic poinformował, że rozmawiał z zastępca Burmistrza Frankfurtu
w sprawie wspólnego tramwaju. Burmistrz zaznaczył, że Frankfurt chce współpracy
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ze Słubicami, ponieważ na wspólny projekt tramwajowy, jako na ponadlokalny może
uzyskać spore dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Przewodniczący RM powiedział, że miło słyszeć, że nasi sąsiedzi chcą z nami
współpracować i że dobrze byłoby zrobić coś konkretnego wspólnie.
Punkt 28. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej P. Kiedrowicz
zamknął o godzinie 18:00 obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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