Protokół nr XLIV/09
z przebiegu XLIV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 14 stycznia 2010 r.
godzina 13:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Radnego Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2010 - DRUK nr 495.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w 2010 r. - DRUK nr 496.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach - DRUK nr 497.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Słubice - DRUK nr 498.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na
terenie Miasta i Gminy Słubice - DRUK nr 499.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych - DRUK nr 500.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych - DRUK nr 501.
8a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na realizację
imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych - DRUK nr 502.
8b.Projekt
uchwały
RM
w
Słubicach
w
sprawie
wyrażenia
opinii
w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego - DRUK nr 503.
9. Organizacja wypoczynku zimowego „Akcja Zima 2010”.
10. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Słubicach w roku 2009.
11. Plan pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2010.
12. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach w 2009 r.
13. Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2010.
14. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
15. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
16. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
17. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący o godzinie 13:05 otworzył XLIV sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz na podstawie listy obecności radnych stwierdził quorum
i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do protokołu z XLIII sesji Rady
Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 14 radnych.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan w imieniu Burmistrza Słubic wniosła
o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał:
1. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego,
2. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na realizację kalendarza imprez
sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił zastępcę Burmistrza o omówienie i uzasadnienie
obu wprowadzanych druków.
Zastępca Burmistrza omówiła oba druki.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Słubicach na realizację kalendarza imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych będzie
to druk nr 502 i będzie on jako punkt 8 a porządku obrad, natomiast projekt w sprawie
wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego
będzie to druk 503 b i będzie to punkt nr 8 b porządku obrad.
„Za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku 502 głosowano jednogłośnie 14 głosami.
„Za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku 503 głosowano jednogłośnie 14 głosami.
O godzinie 13:15 na posiedzenie sesji przybyła radna Ewa Chustecka zwiększając liczbę
radnych do 15.
„Za” rozszerzeniem porządku obrad o projekty uchwał jak w drukach: 502 i 503 głosowało
14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

2

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu kierownikowi Biura Promocji i Marketingu
Irminie Balcerek, która przedstawiła osoby i instytucje wyróżnione przez Kapitułę
za działalność w roku 2009.
Nagrody wręczali:
Przewodnicząca Kapituły, zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan,Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr KIedrowicz, Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki.
(Lista osób wyróżnionych w załączeniu do protokołu)
Podziękowania za wynagrodzenie złożyli:
- Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich z Drzecina,
- Prezes Państwowych Ogródków Działkowych Jutrzenka,
- Pan Leon Timofiejczyk,
- Dyrektor OSiR Ryszard Chustecki w imieniu Zbigniewa Falińskiego Prezesa Klubu
Sportowego „Lubusz”.
Kierownik Irmina Balcerek poprosiła o wpisy do pamiątkowej księgi i zaprosiła do
skorzystania w przerwie z poczęstunku jaki przygotowały członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Drzecina.
Przewodniczący o godzinie 13:50 ogłosił przerwę.
Przewodniczący o godzinie 14:15 wznowił obrady. Na sali obecnych było 15 radnych.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2010.
DRUK nr 495 a
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że projekt uchwały był
omawiany już dwukrotnie i dodał, że poprawki zostały sprawnie wprowadzone,
a w załącznikach nastąpiła zmiana numeracji.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza Słubic wniosła o wprowadzenie
kolejnej autoporawki w związku z wytycznymi z Regionalnej Izby Obrachunkowej,
a dotyczącymi Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy poza zmianami dotyczącymi
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i poprzesuwanymi
załącznikami, pozostałe kwestie są bez zmian?
Skarbnik Gminy Hanna Michalska odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 495.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 495.
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Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że radni nad projektem
budżetu dyskutowali nie tylko na komisjach, ale także na spotkaniu dotyczącym wyłącznie
spraw budżetowych. Wiele cennych uwag w budżecie zostało uwzględnionych.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy w budżecie jest zaplanowany wydatek na zakup
maszyny do dbania o boiska, które już powstały?
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus -Trojan odpowiedziała, że kwoty tej w wysokości
150 000,00 zł nie ma zaplanowanej w tym budżecie, ponieważ w tej sprawie został
złożony wniosek do EWT. Jeśli wniosek ten zostanie odrzucony, to trzeba będzie
zastanowić się, gdzie zrobić oszczędności, aby móc zakupić maszynę.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że Pani Skarbnik poinformowała, iż deficyt gminy
wynosi 1 600 000,00 zł i że zostanie on pokryty z innych wpływów. Radny dodał,
że wskaźnik zadłużenia wynosi 57% i zapytał, czy wskaźnik nie przekroczy 60% i czy nie
trzeba będzie finansować deficyt kredytem? W „mieszkaniówce” jest podana spora kwota
ze sprzedaży wskaźników majątkowych. Zdaniem radnego należy zastanowić się, czy
gmina uzyska faktycznie taki dochód i czy te zasoby majątkowe zostaną sprzedane? Czy
gmina nie przekroczy 60% zadłużenia i nie wpadnie z tego powodu w spiral ę zadłużenia?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że budżet jest ambitny i przy zaangażowaniu sił Pana
Burmistrza gmina osiągnie założone cele. W innym przypadku Burmistrz wystąpi
z propozycją przemodelowania budżetu. Budżet jest: „tworem żywym”.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że przewidział taką odpowiedź. W zeszłym roku
tych przemodelowań było wiele. Radny dodał, że jest ciekawy, jaki procent z założeń tego
budżetu uda się zrealizować?
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest to jedna z ważniejszych sesji, podobnie jak sesja
kwietniowa. Na komisjach były pytania i wątpliwości, a projekt był pozytywnie opiniowany.
Dyskusja była długa, a projekt budżetu jest trudny i ambitny, wymaga on zrozumienia rady,
a zmiany będą i muszą być. Budżetu nie udało się zrównoważyć o kwotę 1 600 000,00 zł
i jest to problem, ale będzie można wziąć kredyt i budżet zrównoważyć. Rada powinna być
o tym informowana na bieżąco.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 495 a głosowało jednomyślnie 15 głosami.

Uchwała Nr XLIV/430/10 w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2010.

Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulował Burmistrzowi Słubic uchwalonego budżetu
i dodał, że trzyma kciuki za jego pomyślną realizację.
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Punkt 3.. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach w 2010r.
DRUK nr 496 a
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że projekt uchwały jak w druku nr 496 był
poprawiany bezpośrednio na komisji.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska zgodnie z załącznikiem
jak w druku 496 a.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 496 a.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 496 a.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że kwota jest niebagatelna, bo jest to aż
2 350 000,00 zł i jest to 36,50 zł za 1 metr. Radny dodał, że ma nadzieję, że w tym roku
radni nie będą spotykać się i wysłuchiwać tematów dotyczących problemów,
np. z kominami.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy oprócz dotacji ZAMK otrzyma także kwotę
w wysokości 2 350 000,00 zł?
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że w skład kwoty
3 350 000,00 zł wchodzi kwota dotacji gminy w wysokości 1 050 000,00 zł + reszta, czyli
dochody własne i z czynszów i jest to na utrzymanie substancji.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 496 a głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XLIV/431/10 w sprawie ustalenia
jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego Zakładu Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach w 2010r.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowych stawek
dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
DRUK nr 497
Projekt uchwały uwzględniając autopoprawkę omówiła Skarbnik Gminy H. Michalska
zgodnie z załącznikiem jak w druku 497.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 497.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 497
i 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że nie uzyskał zadowalającej odpowiedzi na
pytanie zadawane na posiedzeniu komisji. Radny zapytał, ile jest w tej chwili powierzchni
w zarządzie OSiR? W skład wchodzą pola golfowe, które stanowią 50% całej powierzchni.
Radny dodał, że ma nadzieję, iż pola golfowe, które są dzierżawione nie będą dotowane.
Zdaniem radnego uzasadnienie do projektu budzi wątpliwości i dlatego na posiedzeniu
komisji „wstrzymał się” od głosowania.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na kwotę 1 200 000,00 zł, tak jak w przypadku ZAMK,
składa się i dotacja z gminy i dochody z dzierżawy ziemi przekazywane później na
utrzymanie tego
mienia. Skarbnik Gminy dodała, że jest to robione dla celów
kalkulacyjnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że środki, które gmina chce przekazać muszą
zostać podzielone na wszystkie metry.
Skarbnik Gminy potwierdziła słowa Przewodniczącego RM.
Dyrektor OSiR Ryszard Chustecki odpowiedział, że OSiR ma 197 331,00 metrów
kwadratowych, czyli 19 ha, ale w jednostce kalkulacyjnej podaje si ę jedynie 12 ha,
ponieważ 6 ha jest dzierżawionych. Teren jest pomniejszony o pola golfowe.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że teraz zrozumiał, ponieważ 1/3 terenu
dzierżawionego odchodzi.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 497 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/432/10 w sprawie
ustalenia jednostkowych stawek dotacji
przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Słubicach.
Punkt 5 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Gminy Słubice.
DRUK nr 498
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawiła kierownik Biura Promocji
i Marketingu Irmina Balcerek.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 498.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 498.
Dyskusji brak.
6

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 498, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XLIV/433/10. w sprawie
wprowadzenia zmian do Statutu Gminy
Słubice.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej na
terenie Miasta i Gminy Słubice.
DRUK nr 499
Projekt
uchwały
zgodnie
Katarzyna MIntus-Trojan.

z

załącznikiem

omówiła

zastępca

Burmistrza

O godzinie 14:50 obrady opuścił Przewodniczący Rady Miejskiej zmniejszając liczbę
radnych do 14.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały
jak w druku nr 499.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 499.
Dyskusja:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Juliusz Żwirek powiedział, że temat ten był
dyskutowany na posiedzeniu obu komisji.
O godzinie 14:57 na posiedzenie wrócił Przewodniczący Rady
liczbę radnych do 15.

Miejskiej zwiększając

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 499, głosowano jednomyślnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/434/10 w sprawie opłat
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek wybudowania
urządzeń infrastruktury technicznej na
terenie Miasta i Gminy Słubice.
Punkty: 7 i 8 ze względu na podobieństwo zostały omówione łącznie.
Punkt 7 i 8.
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
DRUK nr 500
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
DRUK nr 501.
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Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach: 500 i 501, omówiła zastępca
Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 500.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 500.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Cz. Dzierniejko poinformował,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 501.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 501.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 500, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XLIV/435/10 o zmianie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 501, głosowano jednomyślnie 15 głosami.
Uchwała Nr XLIV/436/10 o zmianie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych.
Punkt 8 a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia jednostkowej stawki
dotacji przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach na
realizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
DRUK nr 502
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 502 a omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek zaproponował, aby w uzasadnieniu pisać konkretne jaka kwota po
przeliczeniu będzie przypadać na jednego uczestnika imprezy. Radny dodał, że należy to
przeliczyć i podać z tego względu, że skład Rady Miejskiej zmieni się za jakiś czas,
a Skarbnik Gminy zostanie. Radny dodał, że takie przeliczenie powinno być podane także
w przypadku ZAMK. Radny podsumował, że chodzi przede wszystkim o zmianę sposobu
uzasadniania, aby było ono bardziej przejrzyste i zrozumiałe.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 502 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
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Uchwała Nr XLIV/437/10 w sprawie
ustalenia jednostkowej stawki dotacji
przedmiotowej na 2010 rok dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Słubicach na realizację
kalendarza imprez sportowych i sportoworekreacyjnych.
Punkt 8b.Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie
w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego.

wyrażenia

opinii

DRUK nr 503
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 503 dla przypomnienia omówiła
zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grafowski przekazał, że członkowie komisji
zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały jak w druku nr 503.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 503 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr XLIV/438/10 w sprawie
wyrażenia opinii w przedmiocie projektu
uchwały
Sejmiku
Województwa
Lubuskiego.
Punkt 9. Organizacja wypoczynku zimowego „Akcja Zima 2010”.
Kierownik Biura Promocji i marketingu Irmina Balcerek poinformowała, że informacja
dotycząca „Akcji Lato” zawarta została na ponad 20 stronach i jest ona do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej. Pani kierownik dodała, że w przypadku pytań pozostaje do
dyspozycji.
(materiał w załączeniu do protokołu)
Dyskusja:
O godzinie 15:10
radnych do 14.

obrady

opuścił radny

Tomasz

Staszak

zmniejszając

liczbę

Radna Krystyna Baczyńska zapytała, jak w czasie ferii będą działały świetlice wiejskie?
Radna dodała, że w SMOK było wiele osób prowadzących różne zajęcia, które na czas
remontu zostały jakby „zawieszone”. Radna dodała, że warto zastanowić się nad
oddelegowaniem tych osób do prowadzenia zajęć.
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki zgodził się z radną Krystyną Baczyńską zważywszy
na fakt, że SMOK raczej nie tak szybko zakończy remont. Na dzień dzisiejszy dyrektor
SMOK jest poza terenem Słubic. Dużo pieniędzy zostało wydatkowanych na SMOK,
remont trwa, „rozgrzebane jest wszystko”. Burmistrz powiedzia ł, że w dniu jutrzejszym
porozmawia na ten temat z dyrektorem Tomaszem Pilarskim, bo nale ży zastanowić się,
albo nad urlopami bezpłatnymi, albo nad oddelegowaniem instruktorów do prowadzenia
zajęć w szkołach.
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Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to słuszna uwaga i zapytał jak
przedstawia się sytuacja w świetlicach wiejskich?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że w kwestii tej będzie musiał porozmawiać z dyrektorem
Tomaszem Pilarskim.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że świetlice pozostają do dyspozycji sołtysów,
którzy mogliby coś tam zorganizować.
O godzinie 15:15 na obrady wrócił radny Tomasz Staszak zwiększając liczbę
radnych do 15.
O godzinie 15:15 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę.
O godzinie 15:30 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.
Punkt 10. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Słubicach w roku 2009.
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Słubicach za rok 2009 omówił Przewodniczący
Rady Miejskiej Piotr KIedrowicz.
(Sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Punkt 11. Plan pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2010.
(Plan pracy w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi do przedłożonego planu pracy
Rady Miejskiej na rok 2010.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RM powiedział, że skoro uwag brak, to uważa, że plan rady został
przyjęty jednomyślnie.
Jan Paciejewski poprosił, aby Rada Miejska pomogła mu w budowie domu spokojnej
starości i aby radni spotykali się z nim w Biurze Kombatantów mieszczącym się
przy ul. Wojska Polskiego. Pan Paciejewski podziękował radnym za dotychczasowe
wsparcie.
Punkt 12. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach
w 2009 r.
Sprawozdania z działalności komisji odczytali:
- Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko,
- Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef grafowski,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Eugeniusz Przeworski.
(Sprawozdania w załączeniu do protokołu).
Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej zostały przyjęte jednogłośnie.
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Punkt 13. Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2010.
(Plany pracy w załączeniu do protokołu).
Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2010 zostały przyjęte jednogłośnie.

Punkt 14. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic poinformował, że przeszedł należący do spółki ICOB
(międzyorganizacyjna spółka z Frankfurtu) wniosek o wspólny marketing gospodarczy.
Wniosek przeszedł i teraz w budżecie należałoby mieć na ten cel 7 500,00 euro, a gmina
ich nie ma. W tej sprawie należy porozmawiać ze stroną niemiecką, która „pchnęła” także
sprawę wspólnego tramwaju i chce teraz zlecić wykonanie analizy, której koszt wyniesie
30 000,00 euro. Daleko jest zaawansowany projekt wspólnego marketingu miejskiego.
Burmistrz powiedział, że 3 lutego odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół , dyrektorem
OSiR, Prezesami „Lubusza”, „Polonii” na temat większego przykładania się do zajęć
prowadzonych z dziećmi ze Słubic, ponieważ gmina sponsoruje te kluby. Burmistrz
poinformował, że przeszedł wniosek na utworzenie kolejnego boiska tzw „Orlika”. Było 20
miejsc i 23 wnioski i pomimo, iż Słubice posiadają już takie boiska, to dodatkowo teraz
będą posiadały jeszcze jedno takie boisko, które powstanie przy Szkole Podstawowej nr 1.
Jeśli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to Słubice zebrały 12 745,91 zł
i 272,00 euro. Gmina kiepsko wypadła, bo dla porównania w Rzepinie zebrano
40 000,00 zł. Zapadła decyzja w sprawie powstania placówki Zarządu Melioracji i Dróg
Wodnych, której dyrektorem został Pan Paweł Kisielewski. Z urzędu odszedł także
pracownik Marek Pych, który zaczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim. Pracownik ten był
informatykiem odpowiedzialnym za projekt LOSI (Lubuski Obraz Spo łeczeństwa
Informatycznego) „Wrota Słubickie”.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeśli uda się zrealizować budowę basenu
i przedszkola, to plan pracy Rady Miejskiej V kadencji zostanie zrealizowany w 100%.
Do tej pory zostały zrealizowane zadania o wartości kilku milionów zł.
Radna Krystyna Skubisz zapytała, co z mieszkaniami socjalnymi?
Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że w tej sprawie gmina zaczęła już działać.
Burmistrz Słubic powiedziała, że w zeszłym tygodniu był u rektora i okazało się, że jest
pewien kłopot techniczny dotyczący przekazania gruntu, który musi być przekazany
decyzją Ministra Skarbu. Do tych kwestii został już powołany pełnomocnik inwestycyjny.
Burmistrz dodał, że w marcu na sesji będzie można porozmawiać z rektorem. Burmistrz
powiedział, że są prowadzone rozmowy z innymi firmami na temat pozabudżetowych
formach finansowania. Chodzi o bezgotówkowe inwestowanie, a gmina domówi się
w sprawie szczegółów i terminu spłacania.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby w spotkaniu z dyrektorami szkół, które
zaplanowane jest dnia 3 lutego, choć część radnych wzięła udział. Spotkanie to
zaplanowane jest na godzinę 10:00 w Klubie Olimpijczyk w OSiR.
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Burmistrz Słubic powiedział, że na biurku u niego leży projekt zarządzenia w sprawie
powołania Rady Sportu. Chodzi przede wszystkim o wybranie odpowiedniej formy.
Punkt 15. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Juliusz Żwirek poprosił o odpowiedź w sprawie terenu na zapleczu „Orlika” przy
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Niepodległości. Radny wniósł o:
- przepchanie zaśnieżonych studzienek kanalizacyjnych, by przy roztopach nie by ło
problemu,
- zmianę organizacji oraz skuteczniejsze rozpropagowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, ponieważ gminę stać na to, aby lepiej to zorganizować. Po przeliczeniu kwoty na
jednego mieszkańca przypada 16 groszy na osobę. Gmina przez to zajęła jedno
z ostatnich miejsc w województwie. Radny zapytał, czy prawdą jest, że Rada Miejska nie
będzie opiniować wysokości bonifikaty sprzedaży mieszkań? Radny powiedział, że jeśli
chodzi o społeczną radę sportu, to sam chciałby w niej uczestniczyć. Radny powiedział,
że w lutym na sesji będzie punkt dotyczący oceny ładu i porządku w gminie i zaznaczył,
że ostatnio odbyło się spotkanie z Komendantem Policji i tematu tego nie należy poruszać
na sesji. Dobrze byłoby do tego tematu przygotować się, ponieważ radny odniósł
wrażenie, że pewne osoby są sobie nieprzychylne w tych kwestiach.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że w sprawie studzienek kanalizacyjnych
rozmawiał z radnym Tomaszem Staszakiem . Studzienki kanalizacyjne będą pod kontrolą.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że w przypadku sąsiadów z bloku przy
ul. 1 Maja 26 należałoby przywołać z pamięci film „Dom” i ciągłe swary pomiędzy
sąsiadami. Radny powiedział, że są różnice w poziomach, nie ma stropu, nie ma podłogi,
są dwie deski zabezpieczające, a ogólny widok jest przygnębiający. Do tej pory był
problem i afera ze stropem na piętrze, a obecnie dochodzi problem ze stropem na dole.
Cała historia zaczyna powtarzać się. Administrator kazał naprawić strop. Mieszkańcy nie
odpuszczą i cały korowód zacznie się od nowa. Radny dodał, że Pan Wilczyński nachodzi
go regularnie co tydzień i nie daje żyć. Pan Wilczyński przegonił pracowników, którzy
chcieli naprawiać klatkę, ponieważ do wykonania takich prac potrzebne są zezwolenia,
a ktoś pracownikom kazał to robić. Pan Wilczyński z zawodu jest technikiem budowlanym
i zna się na takich sprawach. Radny poprosił Burmistrza, aby wysłał odpowiedniego
pracownika do sprawdzenia całej tej sprawy, która „woła o pomstę do nieba”.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że w dniu jutrzejszym jest umówiony z Panem Tomaszem
Wilczyńskim, który był w urzędzie we wtorek. Burmistrz dodał, że posiada całą
korespondencję Pana Wilczyńskiego i sam osobiście pójdzie i sprawdzi jak ta sytuacja tam
przedstawia się.
Radny Ryszard Konopacki przyznał rację radnemu Juliuszowi Żwirkowi w sprawie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i dodał, że gmina w kwestii tej zajęła przedostatnie miejsce
i jest to wstyd.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że wczoraj w tej kwestii rozmawiał
z Burmistrzem i dyrektorem SMOK.
Burmistrz Słubic powiedział, że sam idea umieszczenia WOŚP w Collegium Polonicum nie
była dobra, ponieważ nie jest to miejsce ogólnie rozpowszechnione. Burmistrz doda ł,
że sam był w Collegium i odniósł wrażenie, że imprezy były sztucznie napędzane,
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a brali w nich udział przede wszystkim studenci studiów zaocznych, którzy w tym dniu
mieli zajęcia. Młodzież do budynku wchodziła, a ludzie dorośli mieli opory jak przed
wejściem do szkoły. Pan Jerzy Kirej zasponsorował grochówkę, zimy nie należy bać się, a
Owsiak organizuje WOŚP w styczniu m.in. z tego względu, że zespoły mają wolne
terminy. Reasumując, budynek Collegium Polonicum nie jest miejscem, do którego ludzie
wchodzą z dziećmi spędzać czas wolny. Doświadczenie jest takie, że nie należy tam
więcej organizować WOŚP, ponieważ miejsce to nie przyciąga.
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Juliusza Żwirka poinformował, iż właścicielem
terenu leżącego na tyłach boiska „Orlik” przy ul. Niepodległości jest Pan Mąka, który
swojego czasu miał plany developerskie, ale do dnia dzisiejszego nic nie zrobi ł. Obecnie
gmina monituje, aby został naprawiony płot okalający działkę. Jeśli chodzi o opiniowanie
bonifikaty, to Rada Miejska nie będzie jej opiniować, ponieważ od 7 stycznia 2010 wszedł
przepis mówiący, że Rada Miejska uchwala zasady, a Burmistrz sprzedaje według
uchwalonej zasady. W sprawie tej uchwały odbędzie się jeszcze dyskusja.
Zastępca dyrektora ZAMK Tomasz Stupienko powiedział, że administratorem budynku
przy ul. 1 Maja 26 jest Pan Siebert, a przeprowadzany remont nie jest samowolką,
ponieważ wszystko odbywa się zgodnie z procedurami, a projekty są zgodne z prawem.
Stosowne wyjaśnienia mogą zostać Radzie Miejskiej przedłożone.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy jest na ten remont stosowna dokumentacja?
Zastępca dyrektora Tomasz Stupienko odpowiedział, że w Starostwie jest wszelka
dokumentacja.
Burmistrz Słubic zapytał, czy została ona złożona, czy jest już?
Zastępca dyrektora T. Stupienko nie potrafił udzielić na zadane pytanie odpowiedzi.
Burmistrz Słubic powiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- odśnieżanie zarówno chodników jak i ulic,
- bieżące usuwanie wiszących sopli.
Radny Ryszard Konopacki wniósł o zwrócenie uwagi na obsuwający się śnieg z dachów,
ponieważ był w pewnym mieście przypadek, że obsuwający się śnieg przysypał 2 osoby.
Radna Krystyna Skubisz poruszyła problem braku dostępu do parkingu z powodu zwałów
śniegu, oraz braku wjazdu do podwórka przy ul. Sienkiewicza nr: 5, 6. Po zg łoszeniu firmie
sprzątającej radna usłyszała odpowiedź, iż brak jest tego terenu w wykazie, który jest
załącznikiem do umowy o sprzątanie.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o odśnieżanie sołectw, ponieważ także w sołectwach są
drogi gminne, które powinny być odśnieżane. Komendant Straży Miejskiej powinien także
wysłać patrol, który będzie obligować osoby prywatne do odśnieżania prywatnych posesji.
Radny dodał, że sam miał problem z wyjechaniem z podwórka wiejskiej świetlicy
z powodu głębokiego śniegu.
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Punkt 16. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że na lutową sesję należy przyszykować się
na spotkanie z Komendantem Policji.
Punkt 17. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miejskiej.
Wobec
wyczerpania
porządku
obrad
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Piotr Kiedrowicz o godzinie 16:40 zamknął obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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