Protokół nr L
z przebiegu L Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 26 maja 2010 r.
godzina 14:30 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
Porządek L Sesji
Rady Miejskiej w Słubicach
zwołanej na dzień 26 maja 2010 r., godz. 14:30
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1
Sala Konferencyjna, I piętro, p. 104
1. Sprawy regulaminowe
2. Informacja ustna o zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy S łubice – stan
aktualny i perspektywy.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2010 – DRUK nr 559.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 560.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice – DRUK nr 561.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (Golice,ul.Jasna) – DRUK nr 562.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego
(Słubice, ul. Jedności Robotniczej) – DRUK nr 563.
8. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie L sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:30 otworzył L sesję,
stwierdzając quorum i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji na początku uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 13 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2. Informacja ustna o zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy S łubice –
stan aktualny i perspektywy.
Informację przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
Tomasz Horbacz.
(informacja w załączeniu do protokołu)
O godzinie 14:40 na sesję przyszedł radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych
do 14.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy w najbliższym czasie są
przewidywane procedury dotyczące innych terenów?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że są plany dotyczące budownictwa
administracyjnego na ul. Konopnickiej.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010.
DRUK nr 559
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 559 przedstawiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał,
że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 559.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali dwoma głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 559.
3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
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Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na posiedzeniu komisji „wstrzymała się” od
głosowania, ponieważ kwota na sprzątanie została „niedoszacowana” o 50 000,00 zł,
przez co teraz zawieszone zostały wydatki na inne inwestycje celem uzupełnienia kosztów
sprzątania. Radna dodała, że miasto jest dobrze sprzątane, ale nie może zgodzić się na
„doszacowanie” kwoty sprzątania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 559 głosowało 11 radnych, 3 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr L/479/10
w
spawie
zmiany
uchwały
budżetowej Gminy na rok 2010.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 560
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 560.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 560.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest formalnością fakt, że Rada Miejska głosuje
„za” dalszą dzierżawą, jednakże w umowie dzierżawy powinna być zawarta uwaga
dotycząca dbania dzierżawcy o estetykę dzierżawy. Radny wniósł o zamieszczenie
odpowiedniego zapisu w umowie obligującego do utrzymania estetyki i o sprawdzenie po
upływie 3 miesięcy estetyki dzierżawionego obiektu.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na jednym kiosku na ul. Kopernika są
zamieszczone reklamy jedynie w języku obcym w związku z tym prosi o interwencję,
ponieważ należy dbać o język polski i przestrzegać ustawy o języku polskim.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 560 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała Nr L/480/10 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych
umów
dzierżaw
na
nieruchomości gminne.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Biskupice.
DRUK nr 561
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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 561.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 561.
Dyskusja:
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy to, co jest w projekcie obejmuje całą miejscowość,
czy tylko część, ponieważ z zamieszczonego planu to nie wynika?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że obejmuje cały plan i całą miejscowość.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 561 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała
Nr
L/481/10
w
sprawie
przystąpienia
do
zmiany
planu
zagospodarowania przestrzennego wsi
Nowe Biskupice.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (Golice, ul. Jasna).
DRUK nr 562
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem przedstawił naczelni 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 562.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 562,
2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek poprosił, aby w przyszłości do projektów dotyczących sołectw
załączana była opinia sołtysa, bądź tez rady sołeckiej. Radny dodał, że golickie układy są
znane i nie chce, aby radni byli oszukiwani, więc stąd prośba o załączanie stosownej
opinii.
Radny Ryszard Konopacki poprosił o opinię radcę prawnego w sprawie ujawnienia
w projektach uchwał danych osobowych, które w przypadku sprzeda ży lokali były tajne.
Radca prawny Wiesław Pniewski odpowiedział, że dane dotyczące danych osobowych są
tajne i choć w samej uchwale nie są one podane, to są one ujawnione w uzasadnieniu,
a nie powinny być ujawnione.
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Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że chciałby zdementować pewne pogłoski i zapytał,
czy kiedykolwiek była składana obietnica, że w budynku Pana Kamila Woźniaka ma być
zrobiona świetlica wiejska?
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że nie przypomina sobie
takiej obietnicy i dodała, że budynek nie nadaje się na świetlicę.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 562 głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr L/482/10 w sprawie wyrażenia
zgody na przyznanie pierwszeństwa
w nabyciu lokalu użytkowego.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego (Słubice, ul. Jedności Robotniczej).
DRUK nr 563
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 563.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 563,
2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 563 głosowało 12 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr L/483/10 w sprawie wyrażenia
zgody na przyznanie pierwszeństwa
w nabyciu lokalu użytkowego.
Punkt 8. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki poinformował, że w zeszłym tygodniu wraz
z pracownikami struktury SEMS przebywał na Litwie celem podpisania umowy
partnerskiej. Burmistrz poprosił, aby jeszcze za trwania obecnej kadencji radni zastanowili
się nad formą współpracy. Następnie Burmistrz przekazała parę informacji dotyczących
zabezpieczenia Słubic przed zbliżającą się „wysoką falą”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że dobrze układa się
współpraca ze strukturą powiatową. Ogólna sytuacja jest dobra, odwołane zostały zajęcia
w dniach 28-31 maja 2010 r. w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych na
terenie gminy. Przewodniczący dodał, ze zostały zamknięte ulice wzdłuż wału
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przeciwpowodziowego celem uniknięcia dodatkowych drgań. Wskazana jest także
dobrowolna ewakuacja mieszkańców w nadchodzący weekend celem przeprowadzenia
sprawniejszych działań w przypadku przerwania wału i zalania miasta. Wał
przeciwpowodziowy jest monitorowany, a wszelkie jego ubytki spowodowane dzia łalnością
bobrów są łatane. Obecnie ich stan jest kontrolowany zarówno przez s łużby mundurowe,
jak i wędkarzy.
Burmistrz Słubic zaprosił radnych na posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Słubicach, który spotyka się o godzinie 12:00. Burmistrz dodał, że w dniu
wczorajszym podjął decyzję o ewakuacji wsi: Nowy Lubusz, Pławidło, których mieszkańcy
sami chcieli ewakuacji. Ewakuowani będą zarówno mieszkańcy, jak i zwierzęta. Burmistrz
przekazał także informacje dotyczące: zamknięcia placówek oświatowo-wychowawczych,
apelu nawołującego do wyjazdu mieszkańców w najbliższy weekend z miasta. Burmistrz
dodał, że pomimo, iż studzienki kanalizacyjne są drożne, to z powodu wysokiego poziomu
wody będą one wybijać, będą także miejscowe podtopienia i przesiąkanie wód gruntowych
i stąd też między innymi apel o opuszczenie miasta. Nad stanem przepływającej rzeki
czuwać będą fachowcy: Pan Kazimierz Puchan i profesor Piotr Kowalczak, który
przygotował symulację dotyczącą powodzi, i który towarzyszył słubiczanom w trakcie
powodzi w 1997 roku. Burmistrz powiedział, że zostało zasypanych 6 dziur zrobionych
przez bobry. Jedna z nich była tak olbrzymia, że na jej załatanie zużyto półtora przyczepy
piasku. Burmistrz powiedział także, że w dniu wczorajszym był we Frankfurcie
w instytucie, który zarządza wałem na odcinku 70 km. Niemcy na wzmocnienie tego
odcinka wału wydali kwotę 200 000 000,00 euro, a nadchodząca powódź będzie
egzaminem ich wytrzymałości. Burmistrz pytał stronę niemiecką, czy w razie poważnego
zagrożenia Słubic zdecydują się sami przerwać wał po ich stronie celem skierowania wody
na tereny zalewowe i uratowania Słubic od zalania. Niemcy niestety nie wyrazili zgody na
ten pomysł. Burmistrz dodał, że 13 lat temu wał ten sam został przez rzekę przerwany.
Wały po stronie naszego miasta zostały podwyższone o 1 metr.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy wszystkie ciężkie samochody na czas
utrzymującej się fali będą wjeżdżały do Słubic?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ważących
powyżej 12 ton, a o wjeździe ciężkich pojazdów decydować będzie Policja.
Prawdopodobnie ciężkie samochody będą dojeżdżać do stacji paliw.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że z powodu ciężkich pojazdów trzęsie się ulica
Kopernika.
Radny Ryszard Konopacki zapytał, czy będą w tym czasie działać media: woda, gaz,
elektryczność?
O godzinie 15:35 salę obrad opuścili radni: Juliusz Żwirek i Tomasz Staszak zmniejszając
liczbę radnych do 12.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że nie ma decyzji o odłączeniu. Jeżeli będzie jakakolwiek
decyzja o odłączeniu, to mieszkańcy będą informowani. Burmistrz dodał, że powstające
plotki należy dementować, jak choćby plotkę, że wał w Nowym Lubaszu będzie
wysadzony.
O godzinie 15:40 wrócił radny Juliusz Żwirek zwiększając liczbę radnych do 13.
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Radny Eugeniusz Przeworski zapytał, czy są plany dotyczące zamknięcia mostu?
Burmistrz Słubic zaprzeczył.
Radny Eugeniusz Przeworski powiedział, że ulice wzdłuż wału: 1 Maja, Nadodrzańska,
Szczecińska są zamknięte i zapytał, czy nie będzie stanowić zagrożenia dojazd do mostu.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że nie będzie zagrożenia, ponieważ teren przy moście
położony jest wysoko, a ulicami wzdłuż wału będzie można poruszać się po okazaniu
przepustki, która w uzasadnionych przypadkach będzie wydawana przez Straż Miejską.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, że z racji wykonywanego od 30 lat zawodu chciałby
uspokoić mieszkańców przed nadchodzącą powodzią. Radny dodał, że tereny zalewowe
położone za Słubicami są na tyle duże, że nie grozi nawet tzw „cofka”.
Punkt 9. Interpelacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kidrowicz poprosił, aby interpelacje zostały złożone
w formie pisemnej.
(interpelacje radnego Józefa Grabowskiego w za łączeniu do protokołu)
Punkt 10. Wolne wnioski radnych.
Wolnych wniosków brak.
Punkt 11. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Informacji bieżących brak.
Punkt 12. Zamknięcie L sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 15:45 zamknął obrady L Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Maja Pszczołowska-Mizerska
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