Protokół nr VII
z przebiegu VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 4 kwietnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
godzina 16:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania Skarbnika Gminy Słubice –
DRUK nr 78.
3. Zamknięcie VII sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 16:00 otworzył VII
nadzwyczajną sesję, witając wszystkich obecnych. Następnie stwierdził quorum i
prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku obrad.
Uwag i wniosków nie wniesiono.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania Skarbnika Gminy Słubice
– DRUK nr 78.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku 78 omówił Zastępca Burmistrza Słubic
Piotr Łuczyński.
Dyskusja.
Głos zabrał Pan Rafał Dydak, kandydat na Skarbnika Gminy, który przedstawiając się
zebranym poinformował ich między innymi, że jest słubiczaninem, że karierę zawodową
rozpoczął w firmie informatycznej. Opisał posiadane wykształcenie oraz dodał, że do
marca pełnił funkcję dyrektora Banku w Ośnie Lubuskim.
Radna Krystyna Baczyńska poprosiła Pana Dydaka, by uzasadnił co go skłoniło do
podjęcia decyzji związanej ze zmianą zawodu oraz by wyjaśnił dlaczego przyjął
propozycję złożoną przez Pana Burmistrza.
Pan Rafał Dydak odpowiedział, że pracując w banku spełnił się, a oferta Pana Burmistrza
jest dla niego po prostu nowym wyzwaniem.
Na sugestię radnego Juliusza Żwirka o tym, że Pana Dydaka powinien przedstawić Pan
Burmistrz Pan Tomasz Ciszewicz wyjaśnił, iż świadomie i celowo poprosił swojego
zastępcę do wykonania tej czynności, gdyż zależało mu, by Pan Piotr Łuczyński i
zabierający już głos Pan Rafał Dydak, oswajali się z mikrofonem i mównicą. Pan Burmistrz
kończąc swoją wypowiedź oznajmił, że składając swoją propozycję Panu Dydakowi
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postawił bardzo wysoko poprzeczkę i że jego zdaniem jest to odpowiednia osoba do
zajęcia stanowiska Skarbnika Gminy w związku z tym prosi o przychylne rozpatrzenie
projektu uchwały.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego o to, czy w
projekcie uchwały należy wpisywać datę powołania skarbnika skoro uchwała wchodzi z
dniem podjęcia.
Radca prawny Pan Ksokowski i Pani Sekretarz Mintus-Trojan wyjaśnili, że w uchwale
zostanie wpisana data 4 kwietnia 2011 r. Natomiast nie jest to błędem, bo data podjęcia
uchwały nie musi być tożsama z datą przejęcia obowiązków, choć w tym przypadku jest to
ta sama data.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 78 jednogłośnie głosowało 13 radnych.
Uchwała nr VII/53/10 RM w
Słubicach w sprawie powołania
Skarbnika Gminy Słubice.
Przewodniczący rady Piotr Kiedrowicz złożył gratulacje nowo wybranemu Skarbnikowi
Panu Rafałowi Dydakowi po czym ten podziękował zebranym za okazane zaufanie i
oznajmił, że przystępuje do pracy.
Następnie głos zabrała obecna Pani Poseł Elżbieta Rafalska, która powiedziała, że jest
przekonana, że dokonany przez radnych wybór jest właściwy, zwłaszcza, że cały czas
obserwuje trudną sytuację w jakiej znalazły się Słubice ale i nie tylko one, bo w podobnej
sytuacji jest wiele miast, a co najgorsze, jak dodała – „Minister nie mówi nic, że w latach
2014 – 2015 samorządom będzie lepiej” Pani Rafalska wspomniała też o tym, że ostatni
raz w Słubicach była w 2007 roku, po spaleniu bazaru i dodała, że życzy, by tego typu
problemy więcej nie dotknęły miasta. Wspomniała również o tym, że obserwuje w
słubickim samorządzie zachodzącą zmianę pokoleniową i że jest to pozytywne zjawisko.
Przewodniczący rady skierował prośbę do Pani poseł o ochronę samorządów i przytoczył
tu sytuację związaną z przyznanymi podwyżkami dla nauczycieli w ślad, za którymi
powinny do budżetu samorządu wpłynąć większe środki, a co nie miało niestety miejsca w
przytoczonym przykładzie. Zwrócił uwagę zebranych na to, że taka sytuacja przyczyniła
się do tego, że nasza gmina utraciła w roku ubiegłym w ten sposób 1 mln zł. Kończąc
swoją wypowiedź przypomniał radnym, że do końca kwietnia mają obowiązek złożyć
oświadczenia majątkowe.

Punkt 3. Zamknięcie VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 16:17 zamknął obrady VII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
Protokół sporządziła: Beata Marciniak
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