Protokół nr IV
z przebiegu IV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 27 stycznia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 14:00 do 17:30 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe
2. Prezentacja Sieci Punktów Informacyjnych - Przedstawienie możliwości współpracy
z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich
w Słubicach".
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego DRUK nr 21.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - DRUK nr 22.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urz ądzeń
infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice - DRUK nr 25.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne - DRUK nr 26.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przejęcia na własność pojazdów
porzuconych - DRUK nr 27.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach nr LV/505/10 w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw dopalaczy
na terenie Gminy Słubice - DRUK nr 28.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach nr XLV/446/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek
opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania - DRUK nr 29.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zawarcia przez Gminę Słubice
(Rzeczpospolita Polska) porozumienia partnerskiego z Miastem F rankfurt nad Odrą
(Republika Federalna Niemiec) w ramach Programu Operacyjnego Wspó łpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na
realizację projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09 pt Wzmocnienie międzygminnej
współpracy w Europejskim Dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą oraz stworzenie
polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej
generacji współpracy transgranicznej oraz upoważnienia Burmistrza do jego
podpisania - DRUK nr 30.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na bezczynność dyrektora Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach - DRUK nr 31.
12. Organizacja wypoczynku zimowego „Akcja Zima 2011” - DRUKI o nr: 32, 33, 34.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania członków
Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania - DRUK nr 35.
13a. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego planowania działań drastycznego obniżenia wysokości środków Funduszu
Pracy przeznaczonych na realizację programów rynku pracy oraz aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu w roku 2011 – DRUK nr 36.
14. Plan pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2011.
15. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2011.
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16. Interpelacje.
17. Wolne wnioski radnych.
18. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
19. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:00 otworzył IV sesję.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z III sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z III sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan w imieniu Burmistrza Słubic wniosła o:
- zniesienie z porządku sesji druków o numerach 23,24 w sprawie zamiaru likwidacji szkół
w Golicach i Kunowicach,
- rozszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego
planowanych działań drastycznego obniżenia wysokości środków Funduszu Pracy
przeznaczonych na realizację programów rynku pracy, oraz aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu w roku 2011, a następnie omówiła projekt.
(Projekt uchwały w załączeniu do protokołu)
Radna Krystyna Kiba podziękowała burmistrzowi za propozycję zdjęcia z porządku sesji
projektów uchwał jak w drukach o numerach 23, 24 i dodała, że klub „Słubiczanie pl” sam
chciał wystąpić z wnioskiem o wycofanie projektów z sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poinformował, że nowy druk projektu
uchwały zaproponowany przez Panią sekretarz będzie miał numer 36.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz poprosił o wprowadzenie druku nr 36 do porządku
sesji i dodał, że otwarcie bazaru ma nastąpić w trakcie Rajdu Gwiaździstego, lub w trakcie
Święta Hanzy.
„Za” zniesieniem z porządku sesji projektów uchwał jak w drukach o nr 23 i 24 głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
„Za” wprowadzeniem do porządku projektu uchwały jak w druku nr 36 w sprawie
wyrażenia stanowiska dotyczącego planowania działań drastycznego obniżenia wysokości
środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację programów rynku pracy oraz
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aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w roku 2011, głosowało jednogłośnie 15
radnych.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podał poprawną numerację zmienionego porządku
sesji od nr 1 do nr 19.
„Za” przyjęciem nowego porządku sesji głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Punkt 2. LPI Prezentacja Sieci Punktów Informacyjnych - Przedstawienie możliwości
współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Słubicach".
Prezentację przedstawiła Manuela Żelek.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
Punkt 3. Projekt uchwały
RM w Słubicach w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego - DRUK nr 21.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 21 omówiła naczelni Wydziału
Finansowo-Księgowego Jolanta Siubiak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał,
że członkowie komisji głosowali 6 głosami „za” przyjęciem projektu uchwał jak w druku
nr 21, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie 4 głosami „za” przyjęciem projektu uchwał jak w druku
nr 21.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik powiedział, że z §3 wynika, iż spłata ma nastąpić ze sprzedaży
składników gminy. Radny zapytał, jaka jest zaplanowana wysokość dochodów gminy ze
sprzedaży składników gminy?
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że około 2 000 000,00 zł.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że dyskusja na temat projektu odbyła się na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Gospodarczego. Prognoza długu uwzględnia zaciągnięcie kredytu
i sposób spłaty i dlatego komisja wyraziła pozytywną opinię.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz podziękował radnemu Juliuszowi Żwirkowi za
pozytywną opinię i dodał, że dobrze byłoby, gdyby gmina nie musiała zaciągać kredytu,
ale niestety jest on niezbędny do zbilansowania budżetu. Burmistrz dodał, że jest to
ostatni kredyt, który gmina zaciąga, ponieważ teraz trzeba będzie szybko go spłacać. Na
zakończenie Burmistrz podziękował komisjom za konstruktywną dyskusję. Na pytanie czy
zaciągnięty kredyt nie spowoduje przekroczenia wskaźników zadłużenia Burmistrz
odpowiedział, że zmieścimy się w limitach.
Radny Jakub Piosik powiedział, że nie otrzymał prognozy długu i poprosił o jej
dostarczenie.
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Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusz Olejniczak powiedział, że nie można
przepuścić okazji do korzystania z dofinansowania unijnego.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 21 głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Uchwała nr IV/21/11 RM w Słubicach
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową - DRUK nr 22.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 22 przedstawiła naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego Jolanta Siubiak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali 6 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 22, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 22.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 22 głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Uchwała nr IV/22/11 RM w Słubicach
w upoważnienia Burmistrza Słubic
do wystawienia i podpisania weksla
in blanco wraz z deklaracją
wekslową.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/175/04
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko ści stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Słubice - DRUK nr 25.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 25 omówił zastępca naczelnika
Wydziału Gospodarki i Inwestycji Tadeusz Kolanowski.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 25.
Dyskusja.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że dodatkową formą pozyskania pieniędzy przez
gminę może być odpłatne udostępnienie powierzchni na słupach informacyjnych.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że gmina ma obowiązek nieodpłatnie
udostępniać miejsce na reklamę, jednakże nad propozycją można zastanowić się, np
w przypadku ogłoszeń w gazecie.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 25 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr IV/23/11 RM
w Słubicach w sprawie zmiany
uchwały Nr XVIII/175/04 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja
2004 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego oraz umieszczenie
w
pasie
drogowym
urządzeń
infrastruktury technicznej, dla których
zarządcą jest Gmina Słubice.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne - DRUK nr 26.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 26 omówił Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Tomasz Horbacz, a następnie zaprezentował
mapki i zdjęcia jak w załączniku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 26.
Dyskusja.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił burmistrza, aby w miarę możliwości
prawnych wywierać presję na dzierżawcach, by dbali o estetykę garaży, czy innych
dzierżawionych nieruchomości.
Radny Jakub Piosik zapytał, jakie będą dochody gminy z tych dzierżaw?
Zastępca burmistrza Słubic Piotr Łuczyński poinformował, iż odpowiedź będzie udzielona
po przerwie.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział parę słów na temat wyglądu garaży,
możliwości
zmian
dotyczących
zagospodarowania
przestrzennego,
trwającej
inwentaryzacji dzierżaw, terenów zielonych, placów zabaw i „samowolek budowlanych” .
O godzinie 15:03 salę konferencyjną opuścił radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę
radnych do 14.
O godzinie 15:04 na obrady wrócił radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do 15.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński nawiązując do pytania radnego Jakuba Piosika
odpowiedział, że opłata roczna za dzierżawiony garaż to kwota 150,00 zł., więc z dzierżaw
ujętych w projekcie gmina otrzyma rocznie około 4 500,00 zł.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 26 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
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Uchwała nr LIV/24/11 RM
w Słubicach w sprawie wyrażenia
zgody za zawarcie kolejnych umów
dzierżaw na nieruchomości gminne.

Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przejęcia na własność pojazdów
porzuconych - DRUK nr 27.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 27 omówił zastępca naczelnika
Wydziału Gospodarki i Inwestycji Tadeusz Kolanowski.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 27.
Dyskusja.
Radny Józef Grabowski zapytał, czy właściciel, jeśli uda się go ustalić, auta porzuconego,
ponosi konsekwencje jego porzucenia?
Zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki i Inwestycji Tadeusz Kolanowski odpowiedział,
że w drodze egzekucji od właściciela porzuconego auta można wyegzekwować
4 500,00 zł.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że w zeszłym roku dofinansowanie
z ministerstwa wynosiło 5 000,00 zł.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że należy zająć się problemem porzucanych aut,
ponieważ ich przybywa, a gmina ponosi koszty.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 27 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr IV/25/11 RM
w Słubicach w sprawie przejęcia na
własność pojazdów porzuconych.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach nr LV/505/10 w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw dopalaczy na
terenie Gminy Słubice - DRUK nr 28.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 28 omówiła sekretarz gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 28.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 28.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 28 głosowało jednogłośnie 15 radnych.

Uchwała nr IV/26/11 RM
w Słubicach w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
nr LV/505/10 w sprawie zakazu
wprowadzania
do
obrotu
tzw
dopalaczy na terenie Gminy Słubice.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej
w Słubicach nr XLV/446/10 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat
i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania - DRUK nr 29.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 29 omówiła sekretarz gminy
Katarzyna Mintus-Trojan i dodała, że chodzi przede wszystkim o rachunek ekonomiczny.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 29.
Dyskusja.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że ze względu na wiek urządzenia są
drogie w utrzymaniu, najbardziej dochodowe parkingi odesz ły, a następnie poprosił
o podjęcie uchwały. Burmistrz dodał, że zostanie rozpisany przetarg na dzierżawę
parkingów.
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Krystyna Baczyńska zapytała w jaki sposób
mieszkańcy zostaną poinformowani o zmianie? Radna dodała, że parkometry nie drukują
biletów, choć pieniądze są do nich wrzucane.
Komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz odpowiedział, że przez miesiąc uchwała
będzie obowiązywać, a później parkomaty zostaną zablokowane, bądź zdemontowane.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że problem zostanie natychmiast
rozwiązany z firmą dzierżawiącą.
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Krystyna Baczyńska powiedział, że informuje
o tym problemie, ponieważ problem ten zgłosił mieszkaniec.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 29 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr IV/27/11 RM
w Słubicach w sprawie uchylenia
uchwały Rady Miejskiej w Słubicach
nr XLV/446/10 w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania, stawek
opłat i opłat dodatkowych za
parkowanie oraz sposobu ich
pobierania.
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Punkt 10. Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 30 omówiła Specjalistka
ds. Współpracy Zagranicznej Anna Ginter i dodała, że projekt refinansowany jest w 85%.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 30.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 30.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał, czy w ramach realizacji projektu powstaną nowe stanowiska
pracy?
Specjalistka ds. Współpracy Zagranicznej Anna Ginter odpowiedziała twierdząco i dodała,
że będzie 5 stanowisk z czego 3 będą finansowane przez stronę niemiecką, a 2 przez
polską.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że 2 stanowiska będą ze strony polskiej,
ale warunki płacy nie będą takie jak po stronie niemieckiej, ponieważ płaca po stronie
niemieckiej wynosi 2 000,00 euro. Pracownik po stronie polskiej będzie zatrudniony na
polskich warunkach, a celem uniknięcia większych kosztów dodatkowe obowiązki
związane z realizacją projektu otrzymają Panie: Joanna Pyrgiel i Anna Ginter.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że sprawę należy bardziej nagłośnić, ponieważ Wspólna
Komisja ds. Integracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odra działa od
kilku lat, organizowana była Konferencja Przyszłości, w wyniku której powstał kluczowy
dokument jakim jest Plan Działania na lata 2010-2020. Radny powiedział, że temat należy
przybliżyć radnym, a następnie zaprosił na kolejne posiedzenie komisji zwołane na dzień
2 lutego.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że projekt jest ważny, ponieważ dzięki
niemu można wiele osiągnąć w zakresie promocji i marketingu obu miast. Burmistrz dodał,
że do realizacji projektu został powołany zespół kompetentnych osób, a temat zostanie
nagłośniony.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 30 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr IV/28/11 RM
w Słubicach w sprawie zawarcia
przez
Gminę
Słubice
(Rzeczpospolita
Polska)
porozumienia
partnerskiego
z
Miastem
Frankfurt
nad
Odrą
(Republika Federalna Niemiec) w
ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo
Lubuskie)
–
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Brandenburgia
2007-2013
na
realizację
projektu
nr
WTBR.01.03.00-52-010/09
pt
Wzmocnienie
międzygminnej
współpracy
w
Europejskim
Dwumieście Słubice-Frankfurt nad
Odrą oraz stworzenie polskoniemieckiego Centrum Kompetencji i
Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej
generacji współpracy transgranicznej
oraz upoważnienia Burmistrza do
jego podpisania.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na bezczynność dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach - DRUK nr 31.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 31 omówiła przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Maria Skalniak.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 31 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr IV/29/11 RM
w Słubicach w sprawie skargi na
bezczynność
dyrektora
Zakładu
Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach .
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:35 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:50 wznowi ł posiedzenie
i stwierdził obecność wszystkich 15 radnych.
Punkt 12. Organizacja wypoczynku zimowego „Akcja Zima 2011” - DRUKI o nr: 32, 33, 34
– druki w załączeniu do protokołu.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz poinformował, iż podpisał umowy z opiekunami
prowadzącymi zajęcia z dziećmi w trakcie ferii.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie trybu powołania i odwoływania
członków Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - DRUK nr 35.
Projekt uchwały jak w druku nr 35 omówiła sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan
i dodała, że zmiana dotyczy jedynie kwestii publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 35.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 35 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr IV/30/11 RM
w Słubicach w sprawie trybu
powołania i odwoływania członków
Interdyscyplinarnego Zespołu do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Punkt 13a. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie wyrażenia stanowiska
dotyczącego planowania działań drastycznego obniżenia wysokości środków Funduszu
Pracy przeznaczonych na realizację programów rynku pracy oraz aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu w roku 2011 – DRUK nr 36.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik powiedział, że podobną sytuację może spotkać fundusz na rzecz
osób niepełnosprawnych.
Radny Ryszard Potorski zapytał, czym spowodowane są redukcje środków na fundusz
pracy?
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że nikt nie jest w stanie udzielić
odpowiedzi na pytanie, ponieważ ustalił to minister.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że radni nie mieli możliwości zapoznania się
z powodami, w wyniku których powstał projekt uchwały.
Zastępca burmistrza Słubic Piotr Łuczyński powiedział, że budżet ograniczony jest do 30%
w porównaniu z budżetem zeszłorocznym i dodał, że są to informacje ze spotkania
zorganizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Radny Jakub Piosik zaproponował, by na spotkanie zaprosić z PUP Pana Martyna.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz poparł propozycje radnego Jakuba Piosika,
a następnie w paru słowach przedstawił problem dotyczący bazaru i brak pracowników
interwencyjnych. Burmistrz dodał, że chciałby informować mieszkańców w sprawie zasad
funkcjonowania budżetu gminy, a na zakończenie dodał, że projekt uchwały jest
z inicjatywy samorządowej i poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że gmina zawsze solidaryzowała się
w takich sytuacjach z innymi gminami, więc i w tym przypadku skutek będzie pozytywny.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 36 głosowało 13 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała nr IV/31/11 RM
w Słubicach w sprawie wyrażenia
stanowiska
dotyczącego
planowania
działań drastycznego obniżenia wysokości
środków Funduszu Pracy przeznaczonych
na realizację programów rynku pracy oraz
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aktywnych
form
bezrobociu w roku 2011.
Punkt 14. Plan pracy Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2011.

przeciwdziałania

Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wytłumaczył w jakim celu wprowadził do planu pracy
punkty dotyczące spotkań w jednostkach gminy i poprosił, by radni wyszli z inicjatywą
zorganizowania spotkania do terminu następnej sesji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko poprosił, by
w planie pracy ująć punkt dotyczący działalności Straży Granicznej.
Przewodniczący RM odpowiedziała, że informacja ta będzie ujęta w punkcie dotyczący
porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko podziękował za
odpowiedź.
Przewodniczący RM poinformował, że ramowy plan pracy został przez radnych przyjęty.
Punkt 15. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2011.
Plany pracy: Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Sfery Socjalnej, Komisji Rewizyjnej
w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM powiedział, że w związku z tym, iż uwag do planów nie zgłoszono,
zostają one przez radnych przyjęte.
Przewodniczący RM powiedział, że punkty dotyczące interpelacji i wolnych wniosków
radnych zostaną omówione wspólnie.
Punkt 16 i 17. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Rand Krystyna Kiba powiedziała, że klub radnych „Słubiczanie pl.” chce złożyć na ręce
burmistrza Słubic wniosek dotyczący zrobienia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż wału
od Słubic do Drzecina (wniosek w załączeniu do protokołu). Radna wniosła o:
- usunięcie uchybień w ramach gwarancji wyremontowanego podwórka na ul. Asnyka,
ponieważ minął rok, a zostało jeszcze wiele mankamentów do poprawy,
- sprawdzanie przez Straż Miejską sposobu parkowania pojazdów na chodnikach, przez
które piesi zmuszeni są do wchodzenia na jezdnię celem ominięcia ich,
- poprawienie, choćby własnym kosztem, estetyki garaży położonych w centralnej części
miasta przy Placu Przyjaźni.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że w przypadku podwórka przy
ul. Asnyka firma zajmie się usunięciem uchybień; jeśli chodzi o parkowanie pojazdów na
chodnikach, to komendant Straży Miejskiej zajmie się problemem; a jeśli chodzi o garaże
położone przy Placu Przyjaźni, to są plany, by budynek po Policji w części przeznaczyć na
mieszkania do samodzielnej adaptacji, a w części na instytucje pożytku publicznego,
a przez teren, na którym stoją garaże zrobić drogę prowadzącą od Osiedla Słowiańskiego
do ul. Reja, przy czym osoby posiadające na tym terenie garaże będą miały możliwość
wybudowania ich w innym miejscu. Burmistrz dodał, że problemem garaży zajmie się
w marcu, ponieważ jest to najbrzydsze miejsce w mieście.
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Radny Jakub Piosik powiedział, że chciałby , by w Biuletynie Informacji Publicznej były
umieszczane wszystkie zarządzenia, ponieważ obecnie brakuje zarządzeń o nr: 3,4,6,11.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o:
- ustawienie w Golicach radaru, który miał być zamontowany w grudniu 2010 r.,
- rozwiązanie problemu dotyczącego ponoszenia kosztów przez gminę konserwacji lamp,
których Zakład Energetyczny nie naprawia,
- udzielenie odpowiedzi, dlaczego świetlica w Drzecinie nie funkcjonuje, Pani „świetlicowa”
nie ma umowy o pracę, a zbliżają się ferie?
- uprzątnięcie przystanków autobusowych przez firmę, która wygrała przetarg,
- udzielenie informacji na temat terminu połączenia w ramach oszczędności Zakładu
Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zakładu Usług WodnoŚciekowych,
- udzielenie informacji, ilu zostało zatrudnionych doradców i jakie mają wynagrodzenie?
Burmistrz Słubic odpowiedział, że sprawa radaru w Golicach jest dla niego nową sprawą
i nic na ten temat nie wie. Burmistrz dodał, że radar został postawiony w Pamięcinie.
W przypadku brudnych przystanków autobusowych, to przetarg zosta ł dopiero ogłoszony.
Jeśli chodzi o Świetlicę w Drzecinie, to Pani, która świetlicę prowadziła miała umowę do
31 grudnia 2010 r., umowa nie została przedłużona, ponieważ Pani miała konflikt z Radą
Sołecką. Obecnie Rada Sołecka prowadzi świetlicę i do tej pory nie zgłaszała, by coś było
nie w porządku. Burmistrz dodał, że w kwietniu rozstrzygnie się, kto dalej będzie
prowadzić świetlicę. Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na temat planowanego
połączenia Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym, ZEC, PUK i utworzenie
Miejskiego Zakładu Komunalnego, który byłby jednym podmiotem wzajemnie
wspierającym się. W pierwszej kolejności kwestię tą należy sprawdzić od strony prawnej.
Na dzień dzisiejszy ZAMK nie ma możliwości samodzielnego finansowania się. Następnie
burmistrz powiedział o problemach z jakimi boryka się ZEC i o możliwości wejścia obcych
firm w własnym kapitałem. Odpowiadając na pytanie dotyczące zatrudnionych doradców,
burmistrz poinformował, że zatrudnił dwie osoby na pół etatu: Pana Ksokowskiego – szefa
radców prawnych burmistrza Kostrzyna nad Odr ą i asystenta ds. gospodarczych Pana
Kędziorę. Burmistrz dodał, że nie ujawni wysokości zarobków osób zatrudnionych,
ponieważ jest to tajne. Burmistrz powiedział, że zatrudnił także na umowę zlecenie osobę
z uprawnieniami trenerskimi do prowadzenia zajęć na boisku Orlik przy Szkole
Podstawowej nr 1. Burmistrz wspomniał, że chciałby także, by Hala Miejska była czynna
do godziny 22:00, by grupy zorganizowane miały możliwość korzystania z niej także
w soboty i niedziele.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że za kadencji burmistrza Ryszard Bodziackiego było
wystosowane pismo w sprawie radaru do Generalnej Dyrek cji Dróg Krajowych i Autostrad
i dodał, że komendant Straży Miejskiej Wiesław Zackiewicz ma dokładniejsze dane na ten
temat i wie, że radar w Golicach miał być zamontowany do 31 grudnia 2010 r.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że w dniu jutrzejszym o godzinie 11:00 odbędzie się
narada w Policji i obiecał, że poprosi komendanta, by przeprowadzał w Golicach akcje
radarowe.
Przewodniczący RM powiedział, że faktycznie w tej kwestii należy porozmawiać
z komendantem.
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Burmistrz Słubic udzielając odpowiedzi na wniosek klubu radnych dotyczący ścieżki
rowerowej, poinformował, że należy uchwalić plan, projekt, na którego wykonanie brakuje
pieniędzy, przygotowuje firma z Warszawy. Jeśli gmina nie dołoży pieniędzy, to nie
projektu i wału. Zakończenie projektu zaplanowane jest na 15 grudnia 2011 r., inwestycj a
jest kosztowna i bardzo ważna. Następnie burmistrz przybliżył temat dotyczący obwodnicy
i związanych z nią problemów i dodał, że w kwestii obwodnicy rozmawiał z Panią poseł
Bożeną Sławiak i Panią poseł Bożeną Bukiewicz, która sprawę ma przedstawić Ministrowi
Infrastruktury Panu Grabarczykowi. Burmistrz wyrazi ł swoją nadzieję, że posłowie będą
chcieli pomóc, ponieważ bieżący rok jest rokiem wyborów parlamentarnych. Na
zakończenie burmistrz dodał, że w związku z tym, iż województwo ma pieniądze, to jest
szansa, że przynajmniej obwodnica Kunowic zostanie zrobiona.
Radny Józef Grabowski wniósł o sprawdzenie wszystkich wyremontowanych podwórek
pod względem usunięcia uchybień.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie oczekuje ustosunkowania się do wniosku
w sprawie ZEC, ale w 2010 roku było 10 spotkań zespołu, który miał wybrać odpowiednią
firmę do przejęcia ZEC, który: „ jest bombą”. Zostały wybrane dwie firmy, które wpłaciły
wadium. Radny dodał, że należy zastanowić się, czy utworzony holding będzie miał rację
bytu.
Radna Krystyna Skubisz wniosła o udzielenie odpowiedzi na temat terminu, w którym
rodzina Pana Antkowiaka będzie mogła wprowadzić się do mieszkania. Radna dodała, że
miesiąc temu do ZAMK złożyła prośbę o udzielenie odpowiedzi na ten temat.
Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona
w formie pisemnej.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o:
- udzielenie pisemnej odpowiedzi dotyczącej etapu przejęcia od Agencji Rynku Rolnego
terenu w Nowym Lubaszu z przeznaczeniem na boisko rekreacyjne,
- usunięcie zaniedbań melioracyjnych na terenie Nowego Lubusza.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że przez dwa lata nie było w budżecie ujętych pieniędzy na
melioracje. W tegorocznym budżecie na melioracje zaplanowanych jest 100 000,00 zł,
jednakże Nowy Lubusz położony jest depresyjnie i gmina nie ma możliwości, by sytuację
Nowego Lubusza poprawić, ponieważ ma zbyt mało pieniędzy. Burmistrz dodał, że brak
jest w budżecie środków na kanalizacje i w tej kwestii będzie prosić o pomoc prezesa
ZUWŚ.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard Chustecki powiedział, że w sprawie godzin
otwarcia Hali Miejskiej w poniedziałek rozmawiał z Panią dyrektor Aurelią Wolny i od dnia
14 lutego 2011 r. do końca czerwca 2011 r. zostanie zatrudniony pracownik, dzięki
któremu hala będzie otwarta od godziny 14:00 do godziny 21:00.
Radny Ryszard Potorski wniósł o włączenie programu Natura 2000 do Programu Ochrony
Środowiska.
Przewodniczący RM powiedział, że dobrze byłoby na sesji lutowej powołać komisję
doraźną.
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Radny Andrzej Woźniak wniósł o wystosowanie przez burmistrza Słubic pisma do
Starostwa Powiatowego z prośbą o udrożnienie rowu melioracyjnego w Nowym Lubuszu
na odcinku 120 metrów przy posesji Pana Leszcza.
Przewodniczący RM zaproponował, by na czele komisji doraźnej do spraw przygotowania
planu działania na kadencję 2010 -2014 stanęła zastępca przewodniczącego Rady
Miejskiej Krystyna Baczyńska. Poprosił, by radni, którzy są chętni do pracy w tej komisji
zgłosili swoje kandydatury do przyszłej sesji RM. Zaproponował również, aby jednego lub
dwóch swoich przedstawicieli do komisji desygnował Burmistrz. Przewodniczący
powiedział, że na piśmie złoży 3 interpelacje, w związku z tym, że burmistrz ma prawo
powołać różne organy doradcze takie jak rada sportu, rada oświaty, rada kultury. Z
pomocy takich organów może korzystać zarówno Burmistrz, jak i rada. W związku z tym,
że w Słubicach zarejestrowanych jest 2900 podmiotów gospodarczych Przewodniczący
zaproponował, aby spośród słubickich przedsiębiorców powołać podobny organ doradczy,
który mógłby się nazywać rada gospodarcza. Taki organ mógłby opiniować uchwały
związane z gospodarką i rozwojem Słubic, przedstawiać swoje pomysły dotyczące
kierunku rozwoju miasta, planu zagospodarowania itp. Przewodniczący powiedział, że
warto byłoby zastanowić się nad możliwością zorganizowania, w okresie letnim tak
zwanych majówek na Placu Przyjaźni, czy Placu Bohaterów.
Burmistrz Słubic poparł propozycje przewodniczącego Piotra Kierdrowicza i dodał, że
chciałby w ten sposób „rozruszać Plac Bohaterów”, na którym planuje zorganizować
Święto Hanzy, Rajd Gwiaździsty i beatyfikację papieża Jana Pawła II.
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o zlikwidowanie problemu dotyczącego przelewającego
się stawie przy Osiedlu Kwiatowym, który podtapia posesje.
Burmistrz Słubic odpowiedział, że zastanawiał się już nad tym problemem, którego nie
można rozwiązać ze względu na wysoki stan wody nisko położony teren. Nawet jeśli woda
ze stawu zostanie odpompowana, to i tak podejdzie nowa woda.
Radny Zbigniew Kubik złożył pisemną interpelację – interpelacja w załączeniu do
protokołu.
Punkt 18. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Punkt 19. Zamknięcie IV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:30 zamknął obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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