Protokół nr LI
z przebiegu LI Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 23 czerwca 2010 r.
godzina 14:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza

1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego –
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w jednoosobowa spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słubice – DRUK nr 564.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010 – DRUK nr 565 A.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady
Miejskiej z dnia 14 lutego 2007 r. określającej stawki opłaty targowej, poboru opłaty
targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta na targowisku tymczasowym przy
ul. Sportowej w Słubicach – DRUK nr 566 A.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze – DRUK nr 567 A.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz
z obszarem funkcjonalnym Świecko – DRUK nr 568.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 569.
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 LI sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:00 otworzył LI sesję,
stwierdzając quorum i prawomocność obrad. Na ogólną liczbę 15 radnych
w sesji na początku uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z L sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu z L sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z L sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki wniósł o następujące zmiany w porządku obrad:
- zniesienie z porządku obrad i przeniesienie projektu uchwały jak w druku nr 564 oraz
przeniesienie na sesję sierpniową dodając, iż pozwoli to na przygotowanie więcej
informacji,
- wniesienie do porządku projektu uchwały w sprawie podjęcia współdziałania
z Województwem Lubuskim w celu realizacji projektu „Lubuskie e-Urząd”.
Przewodniczący poprosił o przegłosowanie powyższych zmian.

„Za” zniesieniem z porządku obrad i przeniesienie na sesję sierpniową projektu uchwały w
sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym w Słubicach w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Gminy Słubice jak w druku nr 564, głosowało jednogłośnie 15 radnych.

„Za” przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy
z Województwem Lubuskim w celu realizacji projektu „e-Urząd” na obecnych 15 radnych
głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący poprosił o oznaczenie projektu uchwały w sprawie podjęcia współpracy
z Województwem Lubuskim w celu realizacji projektu „e-Urząd” jako druk nr 570 oraz
przedstawił prawidłową kolejność zmienionego porządku obrad.
„Za” przyjęciem zmienionego porządku obrad głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010.
DRUK nr 565A
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 565A przedstawiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał,
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że członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 565 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 565 A.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała że zbyt dużo środków przeznacza się dla Ośrodka
Sportu i Rekreacji, a nic nie jest robione celem poprawy zaplecza hotelowego dla osób
niepełnosprawnych.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 565A głosowało 14 radnych, 1 głos był przeciw”.
Uchwała Nr LI/484/10
w
spawie
zmiany
uchwały
budżetowej Gminy na rok 2010.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady
Miejskiej z dnia 14 lutego 2007 r. określającej stawki opłaty targowej, poboru opłaty
targowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta na targowisku tymczasowym przy
ul. Sportowej w Słubicach.
.
DRUK nr 566 A
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 566 A 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 566 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 566 A.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 566A głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr LI/485/10 w sprawie
zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady
Miejskiej z dnia 14 lutego 2007 r.
określającej stawki opłaty targowej,
poboru opłaty targowej w drodze
inkasa i wyznaczenia inkasenta na
targowisku tymczasowym przy
ul. Sportowej w Słubicach.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze .
DRUK nr 567A
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 567A 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 567A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 567A.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 567 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr LI/486/10 w sprawie
zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Słubice za pierwsze półrocze,
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze .
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice
wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko.
DRUK nr 568
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 568.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, jakie są plany i czy znaleźli się inwestorzy.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, iż działka ta ma być
wyznaczona na sprzedaż i w związku z tym należy zacząć od procedury zmiany planu
zagospodarowania.
Radna K. Baczyńska zapytała, czy nie będzie to kolejna stacja paliw?
Radny Ryszard Konopacki zapytał jakie rozwiązanie widzą władze miasta.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że jest to funkcja usługowo-administracyjno-biurowa, dlatego w pierwszej kolejności należy zmienić plan
zagospodarowania przestrzennego, a następnie wystawić działkę na sprzedaż.
Radny R. Konopacki powiedział, iż zrozumiał, że obecnie nie ma kupca i to się robi „pod
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kupca”.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że nie ma takiej możliwości
zmiany planu zagospodarowania „pod kupca”, ponieważ nie wiadomo kto kupi tą działkę
i w jaki sposób będzie chciał ją zagospodarować.
Radny Piotr Kiedrowicz wyjaśnił, że ta uchwała jest uchwałą o rozpoczęciu formy
procedury zmiany planu. Zakończenie procedury będzie uchwalone kolejną uchwałą.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że nie bardzo wie w jaki sposób ma głosować,
ponieważ jego zdaniem zabudowa biurowo-administracyjna może funkcjonować
równolegle z zabudową mieszkaniową.
Radny Piotr Kiedrowicz przypomniał, że w obecnej chwili należy dyskutować jedynie
o samym przystąpieniu do procedury zmian i dodał, że to słuszne uwagi, ale będzie
można je wnosić w późniejszym terminie, w trakcie trwania procedury zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Juliusz Żwirek powiedział, że jego zdaniem
plan zagospodarowania przestrzennego powinien być pojmowany w bardzo szerokim
zakresie. Zastępca dodał, że wnioskuje, aby przejść do głosowania nad projektem.
W miejscu tym nie powstanie stacja paliw, ponieważ nie jest to odpowiednie miejsce,
a nawet gdyby ktoś chciał postawić w tym miejscu stację paliw, to Rada Miejska będzie
mogła wyrazić swoją opinię poprzez głosowanie nad szczegółowymi procedurami.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że ma prawo dyskutować na temat tego projektu
uchwały.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przyznał rację radnemu i dodał, że obecnie należy
zastanowić się jedynie nad kwestią wprowadzenia samej procedury zmian, a nie nad
kwestią, co tam powstanie, ponieważ będzie na to czas w terminie późniejszym.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 568 głosowało 13 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała
Nr
LI/488/10
w
sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany do
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym
Świecko.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
DRUK nr 569
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 569.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 569, 1 głos
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, jaki jest cel wydzierżawienia chodnika przy
ul. Kościuszki 16 dla firmy Krokus (Intermarche)?
Naczelnik wydziału T. Horbacz odpowiedział, iż w umowie dzierżawy jest zapisane, że jest
to chodnik, który dzierżawca zrobił ze środków własnych.
Zastępca Przewodniczącego RM Juliusz Żwirek poprosił naczelnika o konkretną
odpowiedź w tej kwestii, ponieważ kiedyś był tam chodnik, ale od momentu wybudowania
tam stacji paliw, to chodnika w tamtym miejscu nie ma. W miejscu chodnika znajduje się
wjazd do stacji, a firma dzierżawi chodnik, którego nie ma. Zastępca poprosił o
wyjaśnienie Burmistrza Słubic, ponieważ chodnik był, a teraz go nie ma.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że firma wydzierżawiła od gminy grunt, zrobiła „małą
architekturę” i za dzierżawę płaci.
Zastępca Przewodniczącego RM Juliusz Żwirek poprosił, aby naczelnik w przyszłości
konkretniej tłumaczył takie kwestie.
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że ma więcej wątpliwości związanych z projektem
uchwały, jak choćby pkt nr 7 projektu dotyczący zieleni izolacyjnej. Drugą kwestią jest
garaż na ul. Rysiej, który nie jest zadbany. Radny dodał, że jeśli wydzierżawiany jest
teren, to powinno się wymagać od osoby dzierżawiącej, aby dbała o dzierżawiony teren.
Kolejną kwestią jest sprawa dzierżawionego chodnika, który w pewnym momencie może
zostać zamknięty przez dzierżawcę, a wtedy powstanie problem dla mieszkańców.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że nie ma problemu, aby Komisja
Rozwoju Gospodarczego jeszcze przed kolejną sesją sprawdziła wyrywkowo, czy
dzierżawiony teren jest odpowiednio zadbany.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 569 głosowało 11 radnych, 4 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała Nr LI/489/10 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podjęcia współdziałania
z Województwem Lubuskim w celu realizacji projektu „Lubuskie e-Urząd”.
DRUK nr 570
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 570 omówił główny specjalista
ds. informatyki Paweł Misztak.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 567 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała Nr LI/489/10 w sprawie
podjęcia współdziałania z
Województwem Lubuskim
w celu realizacji projektu
„Lubuskie e-Urząd”.
Przewodniczący ogłosił przerwę o godzinie 1505
Wznowienie obrad po przerwie nastąpiło o godzinie 1520
Punkt 8. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic Ryszard Bodziacki podziękował za pomoc w akcji przeciwpowodziowej,
a następnie poinformował o spotkaniu z Nadburmistrzem Frankfurtu, którego tematem były
dwa projekty: „Promocja Gospodarcza”, oraz „Wspólne Centrum Kompetencji”. Burmistrz
dodał, że Frankfurt chce, aby siedziba była po stronie niemieckiej w związku z tym
poprosił, żeby radni na posiedzeniu Wspólnej Komisji ds. Integracji Europejskiej Rad
Miejskich Słubic i Frankfurtu zaproponowali siedzibę po stronie polskiej, np. w Bibliotece
Publicznej, która mieści się tuż przy moście granicznym. Burmistrz poinformował również,
że w dniu dzisiejszym będzie rozstrzygany przetarg z „ZOR” na zabezpieczenie miasta
przed powodzią i obiecał na bieżąco informować Radę Miejską o postępach
w procedurach tego przetargu. Burmistrz Słubic poprosił Radnych o spotkanie w dniu
30 czerwca o godz.1400 w celu omówienia studium zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Słubice – Studium zostanie wyłożone w salce posiedzeń Rady Miejskiej na
I piętrze w pok. 103.
Kierownik Biura Promocji i Marketingu Irmina Balcerek przekazała informacje na temat
„Akcji Lato”.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz przedstawił relację z wyjazdu
przekazania darów dla poszkodowanym w powodzi Słubiczan w województwie płockim.
Punkt 9. Interpelacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kidrowicz poprosił, aby interpelacje zostały złożone
w formie pisemnej.
Punkt 10. Wolne wnioski radnych.
Radny Juliusz Żwirek zawnioskował o zaznaczenie kolorami na filarze mostu stanów
poziomu wody na rzece Odrze. Drugi wniosek dotyczył omawiania uchwał i przedłużania
dzierżaw. Radny dodał, że zanim przedłoży się umowę powinna być pełna jasność co do
dzierżawy.
Radna Krystyna Baczyńska podziękowała wszystkim za złożone kondolencje, a także
podziękowała organizatorom gali XX Lecia Samorządu Terytorialnego.
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Radna Krystyna Skubisz poprosiła o zajęcie się zalewaniem domów przy ul. Sienkiewicza.
Radny Józef Grabowski poprosił o pomoc dla rodziny Stępień.
Kierownik OPS Alina Baldys potwierdziła trudną sytuację rodziny informując, że OPS
udziela pomocy tej rodzinie, jednakże sytuację rozwiąże tylko duży metraż lokalu
mieszkalnego. Na dzień dzisiejszy rodzina 10 osobowa mieszka tylko na pokoiku
z aneksem kuchennym bez łazienki.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że sprawa ta jest trudna i poprosiła o podjęcie
starań w kierunku przydziału większego lokalu.
Radny Mariusz Olejniczak wystąpił w imieniu Sołtysów z apelem o ustalenie terminów
wywozu gabarytów z wiosek.
Radny Czesław Dzierniejko złożył podziękowania za pomoc w zbiórce darów dla
powodzian ze Słubic dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Radny Ryszard Konopacki nawiązując do wypowiedzi Radnej K. Baczyńskiej poprosił
o udostępnienie radnym na sesję sierpniową informacji o postępach pomocy rodzinie.
W związku z notorycznymi pismami, skargami Pana Wilczyńskiego jak i Pani Dutkiewicz
zawnioskował o opracowanie planu remontów obiektu opisywanego przez mieszkańców.
Radny Ryszard Potorski powiedział, iż pisma i skargi wymienionych osób zostały
sprawdzone, zbadane i wracają.
Punkt 11. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
Radny Ryszard Potorski poinformował, iż w dniu Święta Hanzy tj. 3 i 4 czerwca 2010 r.
będą ustawione pawilony, gdzie jeden z nich będzie zajmowało Stowarzyszenie „Twój
Głos”, a następnie zaproponował radnym odwiedzenie tego pawilonu i porosił
o wpisywanie się na listę celem ułatwienia organizacji.
Radny Ryszard Konopacki poinformował, że na placu zostały posadzone drzewka i nie są
podlewane.
Burmistrz Słubic powiedział, że nie zgadza się z radnym, ponieważ w dniu dzisiejszym
sam osobiście był na miejscu i widział, jak były podlewane.
Punkt 12. Zamknięcie LI sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 16:30 zamknął obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła Zdzisława Rabenda
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