Protokół nr LVII
z przebiegu LVII Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 9 listopada 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 14:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza

1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenie poręczenia kredytu w
rachunku bieżącym dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury – DRUK 626 B.
2.a Projekt uchwały RM w Słubicach zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2010. –
DRUK nr 619.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej – DRUK nr 620.
4. 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 621.
5. Analiza oświadczeń majątkowych dostarczonych przez Urząd Skarbowy – DRUK nr
622.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie aktualności dokumentów planistycznych
na terenie miasta i gminy Słubice – DRUK nr 623.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 624.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Słubice na lata 2010 – 2013– DRUK 625.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 626.
9a Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym
oraz wskazania organów do tego uprawnionych – DRUK 626 A.
10. Podsumowanie kadencji.
11. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Programu Dzia łania Rady
Miejskiej w Słubicach na V kadencję 2006 – 2010 wraz z prezentacją – DRUK 627.
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12. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
13. Zamknięcie LVII sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:00 otworzył LVII sesję,
witając wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził quorum i prawomocność obrad. Na
ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu
Słubicach.

nr LVI z sesji Rady Miejskiej w

„Za” przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Skarbnik Gminy Hanna Michalska w imieniu Burmistrza wniosła o rozszerzenie porządku o
omówienie 2 projektów uchwał, które zostały przedstawione Komisji Sfery Socjalnej i
Komisji Rozwoju Gospodarczego, tj. projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenie
poręczenia kredytu w rachunku bieżącym dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury i
projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Za przyjęciem proponowanych, jak wyżej, zmian głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenie poręczenia kredytu w
rachunku bieżącym dla Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury – DRUK 626 B.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 626 B omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 626 B.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkom Komisji
projektu uchwały jak w druku nr 626 B nie był przedstawiony na posiedzeniu.
Dyskusja.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że każdy projekt unijny ma określony czas na
rozliczenie go. Powiedziała, że przez ponad rok nie rozliczono projektów z roku 2009, a
teraz wnosi się o poręczenie kredytu. Zapytała jaki był czas do rozliczenia wymienionych
projektów i dlaczego jeszcze ich nie rozliczono.
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Przewodniczący Pan Kiedrowicz sprostował pytanie zaznaczając, że pewnie radnej chodzi
o to, dlaczego nie nastąpił zwrot kosztów, bo rozliczenie nastąpiło na pewno.
Dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury Tomasz Pilarski podał informację na
temat kosztów związanych z prowadzonymi projektami dodał, że obecnie jest czas
oczekiwania na zwrot poniesionych kosztów. Powiedział, że dużą część poniesionych
kosztów SMOK otrzymał od Gminy, gdyż prefinansowanie takiej ilości kosztów nie
pozwala pokryć ich wszystkich przez SMOK i dlatego jest potrzebny kredyt. Wyjaśnił
zebranym, że dniem rozliczenia projektu jest dzień złożenia całej dokumentacji
rozliczeniowej, po czym następuje kontrola, po której dochodzi do wypłaty pieniędzy.
Powiedział też, że kontrole są przeprowadzane z dużym opóźnieniem co wiąże się z
późnymi wypłatami poniesionych kosztów. Zaznaczył, że to nie jest wina pracowników,
gdyż tematami związanymi z projektami zajmuje się jedna osoba, która zna procedury
postępowania. Ma to na celu przygotowanie dokumentacji w sposób zapewniający jak
najszybszą wypłatę. Na koniec powiedział, że można ponosić ryzyko związane z kosztami
i w zamian organizować w mieście imprezy albo można nie ryzykować ale w zamian
należy mieć świadomość, że tych imprez nie będzie albo będą bardzo ubogie.
Radna Baczyńska zapytała jak oprocentowany jest kredyt.
Dyrektor Pilarski odpowiedział, że stawka limitu kredytowego to wibor + 1%. Dlatego
chcieli zaciągnąć debet w koncie, a nie zdecydowali się na branie kredytu i że taka oferta
jest korzystna.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że jej zdaniem SMOK ma brać środki na organizację
imprez, gdyż to doskonała forma promowania miasta.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 626 B głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr LVII/535/10 RM
w Słubicach w sprawie udzielenie
poręczenia kredytu w rachunku
bieżącym
dla
Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Punkt 2a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2010 – DRUK nr 619.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 619 omówiła Skarbnik Gminy Hanna
Michalska wprowadzając autopoprawkę jak w druku 619 A.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 619 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali „za” przyjęciem projektu jak w druku nr 619 A 3 głosami i że 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
3

Dyskusja.
Radna Baczyńska powiedziała, że na posiedzeniu komisji wstrzymała się od głosu, gdyż
na komisji nie był obecny dyrektor SMOK-a. Zapytała na jaki okres przesunięto środki
unijne (projekt Provincja), gdyż jej zdaniem przesunięcie środków wiąże się z tym, że
zostaną uznane za niewykorzystane i z tego tytułu zostaną naliczone dodatkowe koszty.
Zapytała jakie to koszty.
Skarbnik Hanna Michalska wyjaśniła, że wydatki wstrzymano do czasu zawarcia umowy z
nowym wykonawcą. Powiedziała, że jeśli uchwała zostanie podjęta zaraz zostanie
wysłany wniosek do LRPO o zgodę na sporządzenie aneksu do umowy i że na tej
podstawie środki zostaną odblokowane.
Radna Baczyńska zapytała czy będą dodatkowe koszty na co Pani Skarbnik
odpowiedziała, że nie będzie żadnych kosztów, gdyż zaliczka leży na rachunku w gminie i
nie ma zagrożenia, że nie zostanie rozliczona w terminie. Odsetki gmina może zapłacić
jeśli w ciągu trzech miesięcy nie wypłaci pieniędzy wykonawcy.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek powiedział, że zwiększenie wydatków, będzie
miało wpływ na deficyt i zapytał co może przyczynić się do równowagi budżetowej, przez
jakie działania można deficyt zatrzymać na wysokości tego, jaki był w planie.
Pani Michalska wyjaśniła, że deficyt jest wynikiem uchwały.
Zastępca przewodniczącego zapytał co zmniejszy deficyt na koniec roku. Stwierdził
pytająco czy jest wyższy od planowanego, na co Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 619 A głosowało 11 radnych, 4 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr LVII/536/10 RM
w Słubicach w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy na rok
2010.

Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej – DRUK nr 620.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 620 omówiła Skarbnik Gminy Hanna
Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 620.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 620.
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Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 620 jednogłośnie głosowało 15 radnych.

Uchwała nr LVII/537/10 RM
w Słubicach w sprawie określenia
trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
Punkt 4. 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 621.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 621 omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 621.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 2 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 621 i 3
radnych głosowało przeciw.
Dyskusja.
Radna Baczyńska powiedziała, że na posiedzeniu komisji głosowała przeciw projektowi
uchwały, gdyż na posiedzeniu brakowało dyrektora Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym. Powiedziała, że w styczniu przyznano dotację na wielkość użytkową lokali
mieszkalnych 64 tys. 409 m2. Na dzień dzisiejszy sprzedano 160 mieszkań, a
proponowana dotacja jest wyliczana od tej samej ilości metrów. Powiedziała, że koszty
remontów, to 150 tys. Zł. Skierowała pytanie do dyrektora ZAMK jakie remonty i w jakich
mieszkaniach komunalnych je przeprowadzono. Dodała, że może podać przykłady osób,
które na te remonty czekają, że ZAMK nie wywiązuje się z terminów, że to się wiąże z
kolejnymi sprawami, które na pewno zostaną przegrane. Zapytała dyrektora ZAMK jle na
dzień dzisiejszy jest prowadzonych spraw w sądzie.
W czasie wypowiedzi Przewodniczący Piotr Kiedrowicz poprosił radną o sprecyzowanie
pytań i dodał, że jedno z pytań zostanie potraktowane jako interpelacja, gdyż wymaga
dokładnego przygotowania (pytanie dotyczące ilości przeprowadzonych remontów).
Radny Ryszard Konopacki powiedział, że 160 mieszkań to kilkaset metrów kwadratowych
czyli stawka dotacji jest za duża.
Przewodniczący rady poprosił o nie powtarzanie pytań.
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Skarbnik Hanna Michalska wyjaśniła, że w projekcie uchwały proponuje się ten sam
metraż, gdyż nie ma innej możliwości wprowadzenia przy jednoczesnym zachowaniu
jednolitości.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz poprosił o sprecyzowanie pytania dotyczącego
spraw sądowych (przeciwko komu).
Radna Baczyńska zapytała ile obecnie kończy się w sądzie spraw przeciwko ZAMK na co
Pan Radkiewicz odpowiedział, że w sądzie nie ma żadnej sprawy przeciwko ZAMK.
Radny Konopacki powiedział, że nie rozumie odpowiedzi Pani Skarbnik, gdyż ZAMK wie
przecież ile sprzedał metrów.
Skarbnik Hanna Michalska powtórzyła, że chodzi o ustalenie stawki jednostkowej.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz dodał, że dotyczy to danego roku i dlatego należy
przyjąć te same metry.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek zwrócił uwagę, że to jest wskaźnik, że stosuje
się go do celów zakładowych, statystycznych.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus – Trojan potwierdziła, wypowiedź Pana Żwirka jast
słuszna i że proponowaną zmianę stosuje się w odniesieniu do pierwotnej uchwały.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 621 głosowało 12 radnych 3 radnych wstrzymało
się od głosu.
Uchwała nr LVII/538/10 RM w
Słubicach w sprawie ustalenia
jednostkowej
stawki
dotacji
przedmiotowej
dla
zakładu
budżetowego
Zakładu
Administracji
Mieniem
Komunalnym w Słubicach w
2010 r.

Punkt 5. Analiza oświadczeń majątkowych dostarczonych przez Urząd Skarbowy – DRUK
nr 622.

Dyskusji brak.

Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie aktualności dokumentów
planistycznych na terenie miasta i gminy Słubice – DRUK nr 623.
Projekty uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 623 omówił naczelnik WGP
Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
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członkowie Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 623 głosowali
jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 623 głosowali 4 głosami, 1 radny
wstrzymał się od głosu.

Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 623 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała nr LVII/539/10 RM w
Słubicach w sprawie aktualności
dokumentów planistycznych na
terenie miasta i gminy Słubice.

Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 624.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 624 omówił Naczelnik WGP
Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 624.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali 4 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 624, 1 radny
wstrzymał się od głosu.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 624 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr LVII/540/10 RM w
Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.

Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Słubice na lata 2010 – 2013– DRUK 625.
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 625 omówił Naczelnik WGP
Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji 1 głosem głosowali „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 625, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 625.
Dyskusja.
Zastępca Przewodniczącego rady Juliusz Żwirek powiedział, ze dokument na pewno
powinien być przyjęty, ale nie w takiej postaci i nie w takim nazewnictwie. Powiedział, że
dokument jest tworzony od 3 lat i jest uaktualniony o uwagi, które on wnosi ł po prośbie
skierowanej do radnych. Dodał, że nie zgadza się ze stwierdzeniem dużego ubóstwa i
przestępczości. Przytoczył zwroty, które jego zdaniem są nie do przyjęcia. Nie ma w
aktualnych danych dlatego w materiale są zamieszczone przekłamania w stosunku do
stanu faktycznego.
Naczelnik Horbacz, powiedział, że to materiał wyjściowy. Próba przedstawienia miasta
Słubice. Dodał, ze materiał ten był podstawą do przyjęcia założeń w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus – Trojan wyjaśniła, że nieaktualne dane są
wynikiem tego, że materiał jest długo przygotowywany. Jest za tym, by projekt przyjąć i od
razu usiąść do uaktualnienia. Ten dokument jest załącznikiem, który pozwoli przystąpić do
projektów w ramach rewitalizacji miasta, co wiąże się z pozyskaniem środków na ten cel.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że jest to dokument niezbędny do pozyskiwania
środków w ramach programu 4-3. W tym programie jest natomiast ważne, by wykazać się
brakami, a nie osiągnięciami. To jest podstawa do otrzymania pieniędzy. Zauważył, że w
dokumencie nie ujęto terenów po PGR-ach, a to są tereny, które należy modernizować.
Dodał, że jest tego samego zadania co Pani Burmistrz i że jest za tym, by uchwałę
przyjąć.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 625 głosowało13 radnych, 1 radny był „przeciw”, 1
wstrzymał się od głosu
Uchwała nr LVII/541/10 RM w
Słubicach w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Słubice na lata 2010 – 2013.

Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 626.
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Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 626 omówił Naczelnik WGP
Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 626.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 626.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 626 jednogłośnie głosowało 15 radnych.

Uchwała nr LVII/542/10 RM w
Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody
na
wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat
oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy.

Punkt 9a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom
podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – DRUK 626 A.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 626 A omówiła Skarbnik Gminy
Hanna Michalska.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 626 A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 626 A.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 626 A jednogłośnie głosowało 15 radnych.
Uchwała nr LV/543/10 RM w
Słubicach
w
sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania
na
raty
spłaty
należności pieniężnych mających
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charakter
cywilnoprawny
przypadających Gminie Słubice
lub jej jednostkom podległym oraz
wskazania organów do tego
uprawnionych.
O godzinie 15:30 Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz zaprosił wszystkich na
przedstawienie przygotowane przez młodzież, która wystąpiła z inicjatywy Radnej Marii
Skalniak. Po występie o godzinie 15:50 ogłosił przerwę.
Obrady zostały wznowione o godzinie 16:05.

Punkt 10. Podsumowanie kadencji.
W tej części głos zabrała Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus – Trojan oznajmiając, że
nastąpił czas podsumowania kadencji.
W pierwszej kolejności za doskonale układającą się współpracę przybyłemu Marszałkowi
Marcinowi Jabłońskiemu podziękował Burmistrz Słubic oraz Przewodniczący Piotr
Kiedrowicz. Pan Burmistrz Ryszard Bodziacki wraz Przewodniczącym Rady Piotrem
Kiedrowiczem zwrócili uwagę zebranych na fakt, że Marszałek w obecnej kadencji
rozpoczynał pracę w Urzędzie Miejskim w Słubicach, potem pełnił funkcję Starosty w
Słubicach, a w chwili obecnej jest Marszałkiem Województwa i że choć dotarł tak daleko,
to zawsze podkreśla z jakiego miasta się wywodzi.
Marszałek powiedział, że chciał przyjechać do Słubic, by tu zakończyć kadencję, bo jak już
powiedziano wcześniej tu ją właśnie rozpoczynał. W swojej wypowiedzi również
podziękował za owocną współpracę i dodał, że Lubuskie jest liderem w wydawaniu
środków unijnych i ten fakt, go bardzo cieszy.
W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie radnym statuetek i podziękowań za
rzetelnie wykonywane zadania.

Punkt 11. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Słubicach z
dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Programu Dzia łania Rady
Miejskiej w Słubicach na V kadencję 2006 – 2010 wraz z prezentacją – DRUK 627.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)

Radny Mariusz Olejniczak w swej wypowiedzi podziękował wszystkim za współpracę
szczególnie wyróżniając współpracę z sołtysami. Do tych podziękowań dołączył się Radny
Czesław Dzierniejko
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Radny Józef Grabowski powiedział, że jeśli to nie problem, to prosi o kopię prezentacji,
gdyż będzie to doskonała pamiątka.

Punkt 12. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
Zastępca Przewodniczącego Juliusz Żwirek ponowił wnioski złożone na ostatniej sesji., tj.:
zwrócił się o:
- zobowiązanie właściciela kina na ul. Jedności Robotniczej do utrzymania w estetyce tego
obiektu,
- dopilnowanie przez SM miejską respektowania „zakazu ruchu” przy budynku 27 Plac
Przyjaźni. Znak nie dotyczy mieszkańców. Parkują tam auta z obcymi rejestracjami,
- dokonanie przeglądu sprawności lamp oświetleniowych na Placu Przyjaźni przy
budynkach: 25,26,27, 28.
Zastępca Przewodniczącego Mariusz Olejniczak wniósł o:
- naprawienie zbitej szyby na przystanku w Rybocicach oraz sprawdzenie sprawno ści
oświetlenia na terenach wiejskich.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- przygotowanie informacji dotyczącej przeprowadzonych remontów
komunalnych w ramach zaplanowanych środków finansowych w roku 2010.

w

lokalach

Na koniec głos zabrała Pani Bursztynowicz przedstawicielka ZNP składając
podziękowania całej radzie
i Burmistrzowi za poważne traktowanie problemów
nauczycieli.

Punkt 13. Zamknięcie LVII sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:30 zamknął obrady LVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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