Protokół nr II
z przebiegu II Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 13 grudnia 2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 13:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza.
4. Sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy.
5. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach – DRUK nr 2,
DRUK nr 3.
6. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej – DRUK nr 4.
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
– DRUK nr 5.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice – DRUK nr 6.
8 a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Słubic
– DRUK nr 7.
9. Interpelacje.
10. Wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące Rady Miejskiej.
12. Zamknięcie II sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 otworzył II sesję, witając
wszystkich przybyłych. Następnie stwierdził quorum i prawomocność obrad. Na ogólną
liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady po hymnie poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci
ofiar, które zginęły w czasie stanu wojennego ogłoszonego 13 grudnia 1981 r.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu nr I z sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
„Za” przyjęciem protokołu z I sesji Rady Miejskiej głosowało jednogłośnie 14 radnych.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus – Trojan wniosła o rozszerzenie obrad o Projekt
uchwały RM w Słubicach w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Słubic oraz wniosła o
wprowadzenie sprostowania w punkcie 8 porządku, gdzie wpisano: Projekt uchwały RM w
Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie
Słubice, a winno być: Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice.
Przewodniczący Rady zapytał zebranych o uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
Przy 13 głosach „za” i 1 wstrzymującym projekt uchwały z numerem 7 został przyjęty do
porządku obrad w pkt 8a.
Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Punkt 2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza.

O głos poprosił ustępujący Burmistrz Ryszard Bodziacki gratulując Burmistrzowi elektowi
wygranej w wyborach podkreślając, że osiągnięcie takiej liczby głosów od wyborców jest
niewątpliwie wyróżnieniem. Nadmienił, że zdobyte wcześniej doświadczenie przez Pana
Tomasza Ciszewicza w działalności samorządowej i gospodarczej na pewno przyczyni się
do rzetelnego sprawowania funkcji Burmistrza. Życzył, by gmina rozwijała się przy dobrej
współpracy z radnymi.
Na koniec pogratulował też radnym uzyskanego przez nich mandatu.

O godzinie 13:12 przyszedł radny Andrzej Woźniak.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jerzy Kirej i jego zastępca Anna Sanecka
wręczyli Panu Tomaszowi Ciszewiczowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza, który po
złożonym ślubowaniu (treść roty ślubowania w załączeniu) przejął od Przewodniczącego
Rady Miejskiej Piotra Kiedrowicza insygnia Gminy.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz ucałował sztandar i zwrócił się do zebranych.
Podziękował za oddanie na niego głosów i dodał, iż ma świadomość jak wielkim kredytem
zaufania został obdarzony. Powiedział, że chce się wywiązać z tego kredytu i że chce być
Burmistrzem wszystkich. Zwracając się do ustępującego Burmistrza powiedział, że nie
zaprzepaści podjętych przez niego działań, ale na pewno wprowadzi pewne zmiany, bo
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tego oczekują od niego wyborcy. Zwrócił się też do gości z Frankfurtu zaznaczając, że
chce kontynuować rozpoczętą współpracę.
Zwracając się do radnych powiedział, że jesteśmy świadkami nowego rozdziału w życiu
naszego miasta i dodał, że życzy im i sobie, by składane obietnice nie straciły mocy w
życiu codziennym.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że złożone przez niego ślubowanie jest dla niego
i jego rodziny ogromnym przeżyciem oraz korzystając z udzielonego głosu podziękował
wszystkim za otrzymywane gratulacje.
Kontynuując swoją wypowiedź oznajmił, iż na swojego zastępcę powołuje obecnego Piotra
Łuczyńskiego.

Następnie głos zabrał Starosta Andrzej Bycka, który pogratulował powołanemu
Burmistrzowi wyniku osiągniętego w wyborach i życząc sobie wzajemnie dobrze
układającej się współpracy.

Kolejną osobą, która złożyła gratulacje Burmistrzowi w związku z osiągnięciem tak
dobrego wyniku w wyborach był Nadburmistrz Frankfurtu Martin Wilke podkreślając, że
jest zaszczycony możliwością uczestniczenia w sesji, na której została przekazana władza
nowo wybranemu Burmistrzowi i dodał, że liczy na dalszy ciąg owocnej współpracy, gdyż
zadań, które mogą wspólnie się podejmować stale przybywa. Na koniec wypowiedzi
przekazał również gratulacje od pracowników urzędu z Frankfurtu i zwrócił się do
ustępującego Burmistrza Ryszarda Bodziackiego dziękując mu za dotychczasową
współpracę.

Po wypowiedzi Pana Wilke głos zabrał Martin Patzelt Nadburmistrz Frankfurtu w stanie
spoczynku i Honorowy Obywatel Słubic, który wiele lat współpracował z ustępującym
Burmistrzem i korzystając z okazji podziękował mu za lata wspólnie podejmowanych
działań. Po wręczeniu prezentu Panu Ryszardowi Bodziackiemu zaprosił go do złożenia
wpisu w Złotej księdze Frankfurtu. Kończąc swoją wypowiedź powiedział, że obecny dzień
jest świętem demokracji, bo Słubice wybrały swojego nowego gospodarza i życzył
Burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi wielu sukcesów.

O godzinie 13:43 Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach umożliwiając
zebranym osobiste złożenie gratulacji Burmistrzowi Tomaszowi Ciszewiczowi i jego
zastępcy Piotrowi Łuczyńskiemu.
3

O godzinie 14:11 obrady zostały wznowione.

Punkt 3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza.

Przewodniczący zapytał zebranych czy mają uwagi do przedłożonego sprawozdania
międzysesyjnego.

Uwag nie zgłoszono.

Punkt 4. Sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy.

Były Zastępca Burmistrza Katarzyna Mintus -Trojan w imieniu byłego Burmistrza Ryszarda
Bodziackiego przedstawiła zebranym informację z obecnego stanu gminy. Zaznaczyła, że
najważniejsze zadania opierają się na budżecie i dodała, że rok 2010 zostanie zamknięty
55 mln zł po stronie dochodów. Powiedziała, że wydatki przekroczyły dochody dlatego
mamy do czynienia z deficytem, wskaźnik zadłużenia gminy na koniec br. wynosi 58%.
Dodała, że deficyt to ok. 5,5 mln zł. Wskazała, że dochody gmina osiągała ze sprzedaży
mienia, z opłat i podatków lokalnych, subwencji i dotacji. Wydatki zostały poniesione na
rozwój oświaty i edukacji, rozwój infrastruktury, sport i szeroko poj ętą kulturę. Wspomniała,
że boisko wybudowane przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słubicach było w 100% pokryte
z budżetu gminy. Powiedziała, że projekt ProVincja zostanie ukończony w styczniu 2011 r.
w ramach LRPO, wspomniała o remoncie sali kinowej w Słubickim Miejskim Ośrodku
Kultury. Pani Katarzyna Mintus –Trojan wyjaśniła zebranym, że korzystano w czasie
kadencji ze środków unijnych realizując szereg projektów. Na koniec wspomniała o 32
opracowanych projektach zagospodarowania przestrzennego i powsta łych dokumentach
strategicznych dotyczących Golic, Starych Biskupic, Kunowic i Drzecina.
Dodała, że poza urzędem działa 6 jednostek gminnych: Zakład Administracji Mieniem
Komunalnym, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka,
Zespół Administracji Oświaty i Słubicki Miejski Ośrodek Kultury.
Głos zabrał radny Juliusz Żwirek prosząc o udostępnienie kserokopii projektu uchwały
budżetowej na rok kolejny.
O głos poprosił ustępujący Burmistrz Ryszard Bodziacki zwracając uwagę, że projekt o
którym wspomniał radny Żwirek jest tylko propozycją i również apeluje o przeanalizowanie
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go i przyjęcie ostatecznej formy oraz wyjaśnił, że jest to koncepcja jaką należało
przedstawić do RIO.

Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował byłemu Zastępcy Burmistrza Pani Mintus –
Trojan za przedstawioną informację, dodając że jeszcze się nie orientuje we wszystkich
niuansach, ale jest mu wiadomym, że do 15 grudnia ma być dostarczona opinia RIO i że
ma zamiar otworzyć bilans otwarcia kadencji, a przy tym liczy na współpracę z
ustępującym burmistrzem.
Punkt 5. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach – DRUK nr 2,
DRUK nr 3.

Przewodniczący

Piotr

Kiedrowicz

wyjaśnił,

że

radni

wybiorą

2

zastępców

Przewodniczącego Rady i że jeden z nich zgodnie z zapisem statutu gminy zostanie
zastępcą Przewodniczącego Rady do spraw wsi. W związku z powyższym poprosił o
zgłaszanie kandydatów z zaznaczeniem, na którą funkcję jest zgłaszany dany kandydat.
Ze względu na oszczędność czasu poprosił o załatwienie tego tematu w jednym punkcie.

Radna Krystyna Kiba w imieniu Klubu KWW na pierwszą w-ce przewodniczącą
zaproponowała radną Krystynę Baczyńską.

Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz na pierwszą w-ce przewodniczącą zaproponował
radną Ewę Chustecką.

Radna Maria Skalniak na drugiego w-ce przewodniczącego zaproponowała radnego
Mariusza Olejniczaka.

Radny Andrzej Woźniak na drugiego w-ce przewodniczącego zaproponował radnego
Zbigniewa Kubika.

Wobec wyczerpania zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął obie listy. Następnie
zakomunikował,

że

kandydatkami

na

powołanie

na

stanowisko

Zastępcy

Przewodniczącego Rady jak w projekcie uchwały nr 2 zostały zgłoszone: radna Krystyna
Baczyńska i radna Ewa Chusteczka. Obie kandydatki wyraziły zgodę. Natomiast
kandydatami zgłoszonymi na stanowisko na Zastępcę Przewodniczącego Rady jak w
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druku 3 zostali zgłoszeni: radny Mariusz Olejniczak i radny Zbigniew Kubik, który również
wyrazili swoją zgodę.

W dalszym toku wyborów radni powołali komisję skrutacyjną. Radny Mariusz Olejniczak
zaproponował na członka w/w komisji radnego Jarosława Sadowskiego, radny Juliusz
Żwirek zaproponował radną Krystynę Skubisz natomiast radny Zbigniew Kubik
zaproponował Jakuba Piosika.
Wobec zakończenia zgłaszania kandydatów Przewodniczący rady zamkną listę, a
kandydaci wyrazili swoją zgodę. Za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w wyżej powołanym
składzie jednogłośnie głosowało 15 radnych.

W celu przygotowania kart do głosowania Przewodniczący Rady ogłosił o godzinie 14:36
przerwę.

Obrady zostały wznowione o godzinie 14:50.

Przewodniczący Jarosław Sadowski zapoznał zebranych z procedurą głosowania po czym
komisja po sprawdzeniu urny za pisemnym potwierdzeniem odbioru karty do g łosowania
wydała je radnym.

O godzinie 14:57 Przewodniczący Rady ponownie ogłosił przerwę.

O godzinie 15:15
zapoznał

zostały wznowione obrady i przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

zebranych

z

wynikami

wyborów,

gdzie

na

pierwszego

zastępcę

Przewodniczącego Rady wybrano Krystynę Baczyńską, ą na drugiego zastępcę Mariusza
Olejniczaka.
(Protokoły z przeprowadzonego głosowania w dniu 13 grudnia 2010 r. na Zastępców
Przewodniczącego Rady stanowią załącznik do protokołu)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały jak w druku nr 2 wpisując radną Krystynę
Baczyńską jako Zastępcę Przewodniczącego Rady.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 2 jednogłośnie głosowało 15 radnych.
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Uchwała nr II/2/10 RM w Słubicach
w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słubicach .
Przewodniczący odczytał projekt uchwały jak w druku nr 3 wpisując radnego Mariusza
Olejniczaka jako Zastępcę Przewodniczącego Rady.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 3 jednogłośnie głosowało 15 radnych.

Uchwała nr II/3/10 RM w Słubicach
w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Słubicach .

Punkt 6. Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej – DRUK nr 4.

Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów do stałych
komisji Rady Miejskiej.

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano: radną Marię Skalniak, radnego Jakuba Piosika i
radnego Jarosława Sadowskiego.
Do Komisji Rozwoju Gospodarczego zaproponowano: radnego Czes ława Dzierniejkę,
radnego Zbigniewa Kubika, radną Krystynę Kibę, radnego Mariusza Olejniczaka, radnego
Ryszarda Potorskiego, radnego Andrzeja Woźniaka, radnego Juliusza Żwirka.

Do Komisji Sfery Socjalnej zaproponowano: radną Krystynę Baczyńską radną Ewę
Chusteczką, radnego Józefa Grabowskiego, radną Krystynę Skubisz.

Wyżej wymienieni radni wyrazili swoją zgodę.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że udział w Komisji Rewizyjnej wyklucza możliwość bycia
członkiem innej komisji i zapytał radnych czy mają jakieś uwagi do proponowanych
składów.
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Uwag nie zgłoszono.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 4 z uwzględnieniem wyżej wymienionego składu
poszczególnych komisji jednogłośnie głosowało 15 radnych.

Uchwała nr II/4/10 RM w Słubicach
w sprawie powołania składów
osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej.

Punkt 7. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady
Miejskiej – DRUK nr 5.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o zgłoszenie kandydatów na
przewodniczących stałych komisji.

Radny Józef Grabowski na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zaproponował radną
Marię Skalniak. Radna wyraziła zgodę.

Wobec braku

dalszych

kandydatur

Przewodniczący

Rady

zamkną

listę.

Radni

jednogłośnie 15 głosami poparli zaproponowaną kandydaturę.

Radny

Zbigniew

Kubik

na

Przewodniczącą

Komisji

Rozwoju

Gospodarczego

zaproponował radnego Czesław Dzierniejkę. Radny wyraził zgodę.

Wobec braku

dalszych

kandydatur

Przewodniczący

Rady

zamkną

listę.

Radni

jednogłośnie 15 głosami poparli zaproponowaną kandydaturę.

Radny Ryszard Potorski na Przewodniczącą Komisji Sfery Socjalnej zaproponował
radnego Józefa Grabowskiego. Radny wyrazi ł zgodę.

Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Rady zamkną listę. Radni głosowali
13 głosami za przyjęciem proponowanej kandydatury, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 5 ze wskazaniem wyżej wymienionych osób
głosowało 13 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała nr II/5/10 RM w Słubicach
w
sprawie
wyboru
przewodniczących stałych komisji
Rady Miejskiej .

Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice – DRUK nr 6.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 6 omówiła Skarbnik Gminy Hanna
Michalska.
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że omawiany projekt uchwały jest radnym znany i że był
omawiany jeszcze w poprzedniej kadencji i że w związku z tym, że zawiera tylko poprawki
„kosmetyczne” on jest za jego przyjęciem. Dodał, by w przyszłości nie używać
sformułowania utracone dochody w uzasadnieniu, gdy dotyczy to nieuzyskanych
dochodów.
Zastępca Przewodniczącego Rady Krystyna Baczyńska powiedziała, że w poprzedniej
kadencji przy omawianiu w/w projektu uchwały była przeciwna natomiast po naniesieniu
proponowanych zmian będzie za przyjęciem uchwały.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 6 jednogłośnie głosowało15 radnych.
Uchwała nr II/6/10 RM w Słubicach
o zmianie uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek w
podatku od nieruchomości w
Gminie Słubice.

Punkt 8a. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Słubic
– DRUK nr 7
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 7 omówił ustępujący Zastępca
Burmistrza Katarzyna Mintus –Trojan.
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że wstrzyma się od głosu ponieważ nie miał możliwości
się zastanowić nad zasadnością proponowanego wynagrodzenia i że przy okazji prosi, by
w przyszłości nie przedstawiać radnym na ostatnia chwilę projektów uchwał.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że może należy ogłosić przerwę, by móc się
zastanowić nad przyjęciem proponowanego projektu uchwały i że jego zdaniem
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proponowane wynagrodzenie jest zbyt wysokie i że się zgadza z przedmówcą i że on się
nie zgadza.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz powiedział, że w chwili obecnej radny Woźniak ma
prawo wstrzymać się od głosu lub być przeciwnym przyjęcia uchwały, natomiast jego
propozycje zostały za późno zgłoszone, gdyż radni na początku sesji przyjęli omawianą
uchwałę do porządku obrad, wtedy gdy on był nieobecny ze względu na spóźnienie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 7 głosowało 10 radnych 5 radnych wstrzymało się
od głosu.
Uchwała nr II/7/10 RM w Słubicach
w
sprawie
wynagrodzenia
Burmistrza Słubic.

Punkt 9 i 10. Interpelacje. Wolne wnioski radnych.
Radny Józef Grabowski wniosła o:
- interwencję w sprawie braku oświetlenia przy ulicy Transportowej.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o:
- interwencję w sprawie braku oświetlenia w poszczególnych sołectwach,
- odśnieżanie dróg dojazdowych do Świecka, Rybocic, Kunic, Pławodła.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odniósł się do zgłoszeń przedstawionych przez
radnych i oznajmił, że zajmie się rozwiązaniem zgłoszonych problemów.
Punkt 11. Informacje bieżące rady.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych w terminie 30 dni od daty złożenia ślubowania.
Punkt 13. Zamknięcie II sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 15:52 zamknął obrady II Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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