Protokół nr 43/09
z przebiegu XLIII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r.
godzina 11:10 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza

1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy na rok
2009 - DRUK nr 485.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic
do wystawienia i podpisywania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową
- DRUK nr 486.
4. Prezentacja zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2007-2009.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały RM
w Słubicach nr XXXV/340/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyst ąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta
Słubice - DRUK nr 487.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta S łubice dla
terenów przy ul. Wojska Polskiego/Chopina oraz przy ul. Szamarzewskiego
- DRUK nr 488.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat - DRUK nr 489.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - DRUK nr 490.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - DRUK nr 491.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny lokali mieszkalnych - DRUK nr 492.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego - DRUK nr 493.
11 a. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający uchwałę nr XLII/409/09 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości w Gminie Słubice - DRUK nr 494.
12. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
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13. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
14. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
15. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz o godzinie 11:10 otworzył
XLIII sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Przewodniczący RM na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XLII sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku obrad.
Skarbnik Gminy Słubice Hanna Michalska w imieniu Burmistrza wniosła o rozszerzenie
porządku obrad o projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający uchwałę nr XLII/409/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych
w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy jest to jedynie sprawa formalno-kosmetyczna?
Skarbnik Gminy odpowiedziała twierdząco.
„Za” przyjęciem porządku sesji z uwzględnieniem wniosku Skarbnika Gminy Hanny
Michalskiej o poszerzenie porządku obrad XLIII sesji o nowy projekt uchwały głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że nowy druk będzie miał
nr 494 i będzie on ujęty jako punkt 11a porządku obrad.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
DRUK nr 485
Skarbnik Gminy Hanna Michalska zaczęła omawiać projekt uchwały uwzględniając
naniesione autopoprawki.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił, aby z omawianiem druku
poczekać do momentu, aż radni otrzymają załączniki do projektu z naniesionymi
autopoprawkami. Przewodniczący zaproponował, aby do momentu otrzymania materiałów
został omówiony kolejny projekt uchwały.
Radni zaakceptowali propozycję Przewodniczącego i przeszli do omawiania kolejnego
projektu uchwały z punktu 4 porządku obrad.
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Punkt4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisywania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.
DRUK nr 486

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska zgodnie z załącznikiem
jak w druku 486.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 486.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 486.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 486 głosowało jednomyślnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLIII/422/09 w sprawie
upoważnienia
Burmistrza
Słubic
do
wystawienia i podpisywania weksla In
blanco wraz z deklaracją wekslową
Burmistrz Słubic zaproponował, aby w następnej kolejności przejść do prezentacji zadań
inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2007-2009. Celem prezentacji jest przygotowanie
się do dyskusji na temat budżetu na rok 2010.
Punkt 3. Prezentacja zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2007-2009
Prezentację omówiła Hanna Michalska Skarbnik Gminy Słubice.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz po zakończeniu prezentacji
poinformował, iż w międzyczasie radni otrzymali załączniki z autopoprawką do druku
nr 485 i w związku z tym można wrócić do omawiania punktu nr 2 porządku obrad.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały uchwalającej budżet gminy
na rok 2009.
DRUK nr 485
Projekt uchwały uwzględniając autopoprawkę omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska
zgodnie z załącznikiem jak w druku 485.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 485.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 485.
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Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
przekazał, że Komisja Rozwoju Gospodarczego głosowała jednogłośnie „za” pozytywną
opinią do projektu uchwały. Radny dodał, że jest zdegustowany, ponieważ prezentacja
ukazuje inne fakty. Radny powiedział, że są to rzeczy ważne i nie powinny być
przedkładane na ostatnią chwilę.
Burmistrz Słubic przeprosił i dodał, że są to rzeczy ważne, ale są to takie rzeczy, które jak
zawsze robi się na koniec roku, ponieważ jest to sesja „czyszcząca”.
Radny Ryszard Konopacki powiedział: „Wiem, że nic nie wiem”. Radny dodał, że na
komisji głosował „za” pozytywną opinią i dalej będzie tak głosować, jednakże będzie to
głosowanie „na wyrost”, ponieważ zmiany zostały wprowadzone w ostatniej chwili i radny
nie orientuje się co w tych materiałach jest zawarte.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że w budżecie nie została ujęta spłata pożyczki
klubu „Polonia”, która miała zostać spłacona do 31 grudnia.
Radna Krystyna Baczyńska złożyła wniosek formalny o zrobienie przerwy celem
zapoznania się z materiałami dotyczącymi autopoprawki.
„Za” przyjęciem wniosku formalnego radnej Krystyny Baczyńskiej o zrobienie przerwy
celem zapoznania się z przedłożonymi autopoprawkami do druku nr 485 głosowało 11
radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący RM o godzinie 11:50 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM o godzinie 12:15 wznowił posiedzenie.
„Za” przyjęcie projektu uchwały jak w druku nr 485 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XLIII/421/09 uchwała RM w
Słubicach o zmianie uchwały
uchwalającej budżet gminy na rok 2009
Katarzyna Mintus-Trojnan Zastępca Burmistrza Słubic zapytała, czy punkty: 5 i 6, mogą
być omawiane łącznie ze względu na to, iż kwestie ujęte w dwóch kolejnych drukach są ze
sobą połączone?
Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zgodę.
Punkt 5 i 6 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały RM
w Słubicach nr XXXV/340/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie prz ystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta
Słubice.
DRUK nr 487

-5-

Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice dla
terenów przy ul. Wojska Polskiego/Chopina oraz przy ul. Szamarzewskiego.
DRUK nr 488
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan omówiła oba drugi zgonie z załącznikami
jak w drukach nr: 487, 488.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr
487.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 487.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr
488.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 488.
Dyskusji brak.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na posiedzeniu komisji prosił, aby w sesji uczestniczył
Pan Lordowski Prezes firmy Trans-Hand i dodał, że Prezes Lorkowski jest obecny na
sesji.
Prezes Lorkowski powiedział, że jest prawomocne pozwolenie na budowę dworca.
W październiku 2007 roku rozpoczęła się przebudowa dworca, ale trzeba było ją
przerwać. Sprawa została wstrzymana, zrezygnowano z budowy, aby nie trzeba by ło
„wojować z sąsiadami”.
Mieszkanka Słubic biorąca udział w posiedzeniu sesji powiedział, że Pan Lorkowski
kłamie.
Przewodniczący RM poprosił, aby nie prowadzić w ten sposób konwersacji, ponieważ
sesja zostanie przerwana.
Prezes Lorkowski powiedział, że nie ma na terenie Słubic odpowiedniej działki, na której
mógłby powstać dworzec. Jeśli natomiast w dokumentach nastąpi zmiana w zapisie,
to będzie można wznowić budowę.
Przewodniczący RM powiedział, że radnym chodzi o to, aby Słubice miały odpowiedni
dworzec.
Radny Czesław Dzierniejko zapytał, jakie usługi oprócz kasy i poczekalni będą na
dworcu?
Prezes Lorkowski odpowiedział, że będzie bar, biuro turystyczne, 5 mieszkań
i prawdopodobnie bank.
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Radna Krystyna Skubisz zapytała, czy prezes nie obawia się protestów mieszkańców po
zmianie planu zagospodarowania?
Prezes Lorkowski odpowiedział, że nie.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy po wybudowaniu dworca zostanie odpowiedni plac
manewrowy?
Prezes Lorkowski odpowiedział, że wszystko zostało dokładnie pomierzone. Radny
Ryszard Konopacki zapytał jaką powierzchnię procentowo zajmie budynek?
Prezes Lorkowski odpowiedział, że będzie to mniej więcej 1/3 terenu, na którym obecnie
mieści się zieleń.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 487 głosowało 13 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLIII/423/09 w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej w Słubicach nr
XXXV/340/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Słubice
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 488 głosowało 13 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr XLIII/424/09 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego centrum miasta Słubice dla
terenów przy ul. Wojska Polskiego/Chopina
oraz przy ul. Szamarzewskiego
Punkt 7 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat.
DRUK nr 489
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 489 omówił Burmistrz Słubic.
Burmistrz dodał, że doszło do spotkania obu stron, na którym został zaproponowany
kompromis i wszystko jest na dobrej drodze. Burmistrz zaproponował, aby uchwałę tą
przenieść na następną sesję.
„Za” wnioskiem Burmistrza o przeniesienie na następną sesję projektu uchwały jak w
druku nr 489 głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
DRUK nr 490
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr
490.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 490.
O godzinie 12:30 obrady opuścił Radny Mariusz Olejniczak zmniejszając liczbę radnych
do 14.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 490 głosowało jednomyślnie 14 radnych. .
O godzinie 12:35 na obrady wrócił radny Mariusz Olejniczak zwiększając liczbę radnych
do 15.
Uchwała Nr XLIII/425/09 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego.
Punkt 9.Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
DRUK nr 491
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 491 przedstawił naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr
491.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 491.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 491 głosowało jednomyślnie 15 radnych. .
Uchwała Nr XLIII/426/09 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
lokalu mieszkalnego.
Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
DRUK nr 492
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 491 przedstawił naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr
492.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 492.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 492 głosowało jednomyślnie 15 radnych. .
Uchwała Nr XLIII/427/09 RM w Słubicach
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
DRUK nr 493
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 493 przedstawił naczelnik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr
493.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 493.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 493 głosowało jednomyślnie 15 radnych. .
Uchwała Nr XLIII/428/09 RM w Słubicach
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Punkt 11 a. Projekt uchwały RM w Słubicach zmieniający uchwałę nr XLII/409/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnie ń przedmiotowych w
podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.
DRUK nr 494.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 494 omówiła Skarbnik Gminy
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Hanna Michalska.
Dyskusji brak.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 494, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XLIII/429/09 RM w Słubicach
zmieniająca uchwałę nr XLII/409/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia
2009
r.
w
sprawie
zwolnień
przedmiotowych
w
podatku
od
nieruchomości w Gminie Słubice
Punkt 12. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz powiedział, że radni otrzymali materiały dotyczące propozycji budżetu na rok
2010. i poprosił, aby radni z materiałami zapoznali się w domu. Budżet według nowych
przepisów należy uchwalić do końca stycznia i jest propozycja, aby kolejna sesję zrobić 14
stycznia jeszcze przed feriami. Burmistrz zaproponował, aby jeszcze przed wysłaniem
materiałów na sesję zorganizować spotkanie na temat budżetu, np. 4 lub 5 stycznia celem
wypracowania wspólnego stanowiska. Spotkanie można zorganizować w Bibliotece
Miejskiej. Burmistrz dodał, że po rozmowie z radnym Potorskim zdaje sobie sprawę z tego,
że nie każdemu radnemu termin ten będzie pasować, jednak warto by było omówić te
kwestie przed wysłaniem materiałów na sesję, które muszą zostać dostarczone 6 stycznia.
Burmistrz zaproponował, że jeśli komuś termin nie odpowiada, to żeby w innym terminie
zgłosił swoje uwagi i poprawki do budżetu. Burmistrz dodał, że jego pierwsza propozycja,
to spotkanie 5 stycznia, czyli we wtorek, aby w środę od samego rana móc jeszcze
poprawiać materiały, a wieczorem je wysłać.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że radni po sesji ustalą termin spotkania.
Burmistrz Słubic dodał, że spotkanie to będzie po to, aby sprawę budżetu omówić
dwa razy.
Punkt 13. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że rozumie, że zbliża się koniec roku i czas nagli,
ale na komisji radna poruszała sprawę wniosków dotyczących planu zagospodarowani
przestrzennego. Radna prosiła o zorganizowanie spotkania w sprawie możliwości
analizowania tych wniosków. Radna wniosła o:
- przeniesienie na styczniową sesję kwestii dotyczącej możliwości analizowania przez
radnych wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta,
- zajęcie stanowiska w sprawie petycji rodziców dotyczącej likwidacji Liceum
Ogólnokształcącego w Słubicach i zorganizowanie spotkania ze Starostą Powiatu
Słubickiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej wniósł o zaproszenie na posiedzenie Komisji Sfery
Socjalnej Starosty Powiatu Słubickiego.
- 10 -

Radna Maria Skalniak powiedziała, że spotkanie ze Starostą na posiedzeniu Komisji Sfery
Socjalnej za dwa tygodnie, może być już za późno, ponieważ projekt lokalizacji LO już jest
gotowy.
Przewodniczący RM powiedział, że posiedzenie komisji planowane jest wstępnie na
11 stycznia, a jeżeli trzeba będzie, to takie spotkanie Przewodniczący Komisji Sfery
Socjalnej może zorganizować wcześniej.
Radna Maria Skalniak dodała, że w roku 2012 wszystkie szkoły będą obchodzić 50-cio
lecie, tzn i Zespół Szkół Ekonomicznych i Zespół Szkół Licealnych.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że stary budynek Policji stoi i radny obawia się, że może
jeszcze bardziej sfatygować się. Radny zapytał, czy są jakieś ustalenia w kwestii tego
budynku. Druga sprawa, to budynek po Straży Granicznej, który został Gminie przekazany
i stoi i niszczeje. Radny zapytał, czy Gmina planuje cos z tym budynkiem zrobi ć?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że Policja jeszcze nie przekazała budynku Gminie,
natomiast budynek po Straży Granicznej został Gminie przekazany. Burmistrz dodał, że
chętnie spotkałby się z Komisją Rozwoju Gospodarczego, aby móc porozmawiać na ten
temat. Odnośnie budynku są pomysły, ale lepiej byłoby spotkać się i te kwestie wspólnie
omówić po nowym roku.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, czy budynek jest strzeżony?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że tak.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, czy z Policja sprawa jest ustalona?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że z Policją trwa cały czas polemika.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że Policja dostała od Gminy sporo pieniędzy, które
zostały przeznaczone na budowę nowej siedziby Policji i dlatego w tej sprawie należy
zadziałać.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że należy mieć nadzieję, że to co przed laty
zostało ustalone i zapisane, to w końcu zostanie zrealizowane.
Zastępca Burmistrza Słubic Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że jeśli chodzi
o budynek po Policji, to część dokumentów dotyczących przekazania już mamy, natomiast
Starostwo nie dokonało jeszcze wygaszenia trwałego zarządu, czyli budynek jest jakby
nadal skarbu państwa. Obecnie czekamy na ten dokument.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że najważniejsze, że sprawy są w trakcie
załatwiania, a Przewodniczący Komisji temat ten może ująć w planie pracy komisji na
następny rok.
Radny Józef Grabowski w związku ze zmianą przepisów dotyczących wykupu lokali wniósł
o:
- wykaz lokali, których najemcy do końca 2009 r. złożyli wnioski o ich wykup.
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Radny Juliusz Żwirek powiedział, że kwestia ta dotyczy jedynie spółdzielczości
mieszkaniowej, a w przypadku lokali gminnych procedura trwa nadal.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy przewiduje się wykorzystanie urządzeń
monitorujących, które zostały założone za grube pieniądze? Radna zapytała także,
czy były właściciel Polspedu nadal funkcjonuje w budynku Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że Polsped funkcjonuje, a Zakładowi Administracji Mieniem
Komunalnym z tym dobrze, ponieważ Polsped za to płaci. Jeśli chodzi o monitoring, to
kwestie te wynikają z budżetu. Monitoring jest problemem, ponieważ Policja nie chce go.
Burmistrz dodał, że jego poglądy są odmienne od poglądów nowego Pana Komendanta
Policji, z którym współpraca dobrze układa się. Kiedyś komendant Guźniczak
zaproponował słuszne rozwiązanie, które sprawdzało się, przestępczość spadła. Jak
Komendant Guźniczak odszedł, to wszystko zostało zaniedbane. Monitoring psuł się, nie
był naprawiany. Nowy Komendant mówi, że nie jest to rola Policji, proponuje propozycje, z
których nic nie wynika. Komendant zaproponował, aby monitoring został umieszczony w
centrum zarządzania kryzysowego w Powiatowej Straży Pożarnej. Straż Pożarna nie jest
zainteresowana tym, żeby strażacy siedzieli i monitorowali miasto. Straż byłaby tym
monitoringiem zainteresowana, gdyby wykrywał on dodatkowo źródła pożarów. Kolejna
propozycja była taka, żeby ten monitoring mieścił się w Straży Miejskiej. Można obciążyć
się dodatkowo prowadzeniem monitoringu, ale należałoby do tego pozatrudniać
dodatkowych pracowników. Burmistrz dodał, że rozwiązanie jakieś musi być, bo w mieście
potrzebny jest monitoring. Trzy kamery, które za Komendanta Gu źniczaka funkcjonowały
są nadal sprawne, tylko jak Policja przenosiła się do nowego budynku, to zamknęła
pomieszczenia monitorujące, które amortyzują się bez wykorzystywania ich. Burmistrz
powiedział, że w tej kwestii nie ma partnerów do rozmowy, a najłatwiej byłoby przejąć ten
monitoring i go robić, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Burmistrz powiedział, że
zastanawia się także nad dalszym prowadzeniem parkomatów, ponieważ do Straży
Miejskiej należało przyjąć dodatkowych pracowników. Niby to się opłaca, niby jest parę
złotych z tego, ale pracownika także trzeba opłacać i ponosić koszty w przypadku
„chorobowego”. Burmistrz powiedział, że nie będzie ukrywać, że jest to problem. Firma,
która do tej pory prowadziła ten interes, to przestało jej się to opłacać z powodu bazaru.
Błędem było przekazanie parkingu do prowadzenia bazarowi. Gmina z powodu bazaru z
dnia na dzień musiała przejąć prowadzenie parkingów , nie było czasu zrobić przetargu.
Obecnie prowadzi je Straż Miejska, ale należy zastanowić się, czy nie lepiej byłoby
zorganizować przetarg , żeby ktoś inny te sprawy prowadził i nie trzeba będzie o tych
sprawach dyskutować, ponosić nakładów i wykorzystywać do tego funkcjonariuszy Straży
Miejskiej. Burmistrz dodał, że jest to kwestia wspólnej dyskusji z radnymi. Burmistrz
powiedział, że jest zwolennikiem monitorowania miast i przytoczył przykład miasta Chełm
Lubelski, w którym monitoring założono praktycznie na wszystkich ulicach. Gmina
faktycznie wyłożyła pieniądze i nad tym tematem należy zastanowić się i problem
rozwiązać. Monitoring leży bezużytecznie, a Komendant mówi, że to się nie opłaca.
Burmistrz powiedział, że sam zapewne mocno naraził się skargą, bo miało to
odzwierciedlenie w wyłapywaniu służbowych samochodów i mandatów, co się wcześniej
nie zdarzało, choć oczywiście było to słuszne. Prowadzenie monitoringu to nie jest łatwa
sprawa, bo wiąże się to z wysyłaniem dokumentacji, kierowaniem spraw do sądu,
ponieważ nie wszyscy od razu mandaty płacą. Te kwestie należą do zadań Policji.
Komendant Guźniczak miał ciekawe rozwiązanie, ponieważ to on chodził i załatwiał
wybudowanie nowego budynku Policji, a w Słubicach jest tak, że jak ktoś pracuje, to zbyt
długo miejsca nie zagrzeje. Na dzień dzisiejszy nie ma z kim w tej sprawie porozmawiać.
Komendant Guźniczak planował, że w nowym budynku na górze będzie Policja, a na dole
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Straż Miejska, a monitoring będzie wspólnie prowadzony, a dodatkowo miała być jeszcze
wspólna siedziba Policji polsko-niemieckiej i wspólne patrole. Niestety przyszli następni i
Komendant Gerlach w ogóle tym się nie interesował. Burmistrz na zakończenie dodał, że
słowami tymi zapewne podpadł Policji, ale niestety słowa te może potwierdzić.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że do tego tematu można wrócić w okresie
wiosennym.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, że w okresie świątecznym skorzystał z zaproszenia
Klubu AA i pozdrowił Prezesa Klubu. Radny powiedział, że podczas spotkania wysłuchał
wiele skarg dotyczących współpracy Klubu i Urzędu. Klubem nikt się nie opiekuje, mają
problemy z lokalem i uzyskaniem numeru identyfikacji podatkowej. Radny wniósł
o skontaktowanie się odpowiedzialnych służb z Klubem AA.
Burmistrz Słubic powiedział, że informacja ta zostanie przekazana Sabinie Matkowskiej
Głównemu Specjaliście ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych i dodał, że ma
nadzieję, iż ta współpraca znów zacznie układać się pomyślnie, a Pan Prezes wzorem
poprzedników będzie zgłaszał potrzeby. Na składane wnioski i pisma zawsze są udzielane
odpowiedzi, a gmina nadal jest otwarta na wspó łpracę.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nie ma już Klubu AA, ponieważ jest
stowarzyszenie, które działa na innych zasadach, więc jeśli chodzi o prace, to
stowarzyszenie powinno przestawić się na inne zasady działania. Radna dodał, że jest w
kontakcie z Panią Matkowską, ponieważ sama działa w Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Pani Matkowska na bieżąco w miarę potrzeb pomaga
stowarzyszeniu jeśli zgłosi się do niej. Członkowie stowarzyszenia nie mogą mówić, że są
zaniedbani.
Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Januszowi Lange Prezesowi Stowarzyszenia
Anonimowych Alkoholików.
Prezes Stowarzyszenia Janusz Lange powiedział, że przede wszystkim chciałby się
pożalić, ponieważ pismo o dofinansowanie było pisane, a odpowiedź na nie była
odmowna. Były pisane pisma do Pana Burmistrza, który obiecał pomóc i nie dotrzymał
słowa. Do Pani Matkowskiej także były pisane pisma z prośbą o kontakt i zaproszenia.
Pani Matkowska od momentu zarejestrowania Stowarzyszenia w czerwcu tylko raz by ła.
Po skontaktowaniu się Stowarzyszenia osobiście z Panią Matkowską odpowiedź z jej
strony był taka, że: „Jest ona komórką jednoosobową, a jeżeli chodzi o pieniądze, to nie
macie po co przychodzić. Odpowiedź Pani Matkowskiej jest prosta”. Prezes Lange dodał,
że jest założycielem Stowarzyszenia, a z poprzedniego Stowarzyszenia „Pogranicze”
odszedł, ponieważ nie pracowało ono tak jak powinno. Prezes dodał, że jest trzeźwy od
prawie 16 lat i nie wstydzi się przyznać do tego, że pił. Wcześniej, o co się tylko zwrócił do
Pana Burmistrza, wszystko było załatwiane, a teraz są problemy. Wszystkie pisma
załatwiane są odmownie. Na pismo w sprawie lokalu i nadania numeru identyfikacji
podatkowej nie ma żadnej odpowiedzi. Pani Matkowska obiecała, że lokal dla
Stowarzyszenia będzie. Do dzisiaj lokalu nie ma: „Z Panią Matkowską nie idzie się w ogóle
dogadać, ona nie jest kompetentna w tej sprawie, bo ma swoje sprawy. Jak tu mo żna i z
kim pracować?” Są świadkowie mogący potwierdzić w jaki sposób Pani Matkowska
traktuje osoby ze Stowarzyszenia. Stowarzyszenia chce robi ć to, co było robione do tej
pory, tylko na nowych zasadach, chce pomagać ludziom. Stowarzyszenie otrzymało
pismo, że o dofinansowaniem może zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Zdaniem
Prezesa do OPS powinni zgłaszać się ludzie, którym brakuje pieniędzy na chleb, a nie
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Stowarzyszenie, które ze swoimi własnymi sprawami daje sobie radę. Na zakończenie
Prezes wniósł o rozpatrzenie swojego wniosku.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej, aby ta
sprawą zająć się na styczniowym, bądź lutowym posiedzeniu Komisji.
Burmistrz Słubic powiedział, że zajmie się tą sprawą.
Punkt 14. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił radnych, aby pamiętali o rozliczeniach prac
komisji i o planach komisji na rok 2010 do listopada.
Burmistrz Słubic podsumowując mijający rok powiedział, że pomimo czasem odmiennych
zdań, praca Rady Miejskiej była bardzo konstruktywna. Burmistrz podziękował radnym za
współpracę w mijającym 2009 roku i życzył wszystkiego dobrego w nadchodzącym 2010
roku.
Przewodniczący podziękował za pracę w mijającym roku i dodał, że dużo udało się zrobić i
„naszej małej ojczyzny nie musimy się wstydzić”.
Punkt 15. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miejskiej.
Wobec
wyczerpania
porządku
obrad
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:30 zamknął obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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