Protokół nr VI
z przebiegu VI Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 31 marca 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 12:05 do 17:30 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Słubice
- DRUK nr 58.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy
Słubice do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej-DRUK nr 59.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2012DRUKI nr: 62A, 62B.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2011-DRUK nr 60.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie: zmiany chwały Nr V/33/11 z dnia 24 lutego
2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy S łubice na lata
2011-2026-DRUK nr 61.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie diet przysługujących radnym Rady
Miejskiej w Słubicach-DRUK nr: 63A, 63B.
8. 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 64.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne-DRUK nr 65
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
nieodpłatnej służebności gruntowej-DRUK nr 66.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S łubice, obręb Świecko
dla terenu inwestycyjnego przy terminalu-DRUK nr 67.
12. Informacja na temat działalności w roku 2010: ZUWŚ, ZEC, PUK-DRUKI o nr: 68, 69,
70.
13. Informacja o działalności jednostek organizacyjnych gminy w roku 2010: OPS,
Biblioteka, ZAMK, ZAO, OSiR, SMOK-DRUKI o nr:71,72,73,74,75,76.
14. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy S łubice-DRUK nr 77.
15. Interpelacje.
16. Wolne wnioski radnych.
17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
18. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:05 otworzył VI sesję.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji na początku uczestniczyło 12 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
„Za” przyjęciem protokołu z V sesji Rady Miejskiej w sporządzonej wersji głosowało
jednogłośnie 12 radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz wniósł o przeniesienie punktu 6 porządku obrad
w miejsce punktu 4, celem omówienia w pierwszej kolejności projektu uchwały jak
w drukach nr 62A i B. Następnie burmistrz uzasadnił swoją propozycję i wyjaśnił, że
projekty tych uchwał mają bezpośredni wpływ na projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Gminy na rok 2011, ponieważ chodzi w tym przypadku o poręczenie
w wysokości 34 000,00 zł.
„Za” wnioskiem burmistrza Tomasza Ciszewicza głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Przewodniczący rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zaproponował, by z porządku obrad
znieść punktu 2 dotyczący projektu uchwały jak w druku nr 58. Przewodniczący
powiedział, że sprawa dotycząca odwołania skarbnika gminy pokomplikowała się, a on
sam nie czuje się ważniejszy od prokuratora i chciałby, aby punkt dotyczący odwołania
skarbnika był rozpatrywany w momencie wyjaśnienia się całej sprawy.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie widzi powodu, dla którego w dalszym ciągu ma
trwać sytuacja patowa i dodał, że sprawę należy rozstrzygnąć i to szybko. Skarbnik jest
niezbędny do funkcjonowania gminy, a odwlekanie może potrwać jeszcze kilka miesięcy.
Burmistrz dobiera sobie nową kadrę i w związku z tym nie widzi zasadności zdejmowania
z porządku obrad punktu nr 2.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że chodzi jedynie o szybsze
wyjaśnienie tej sprawy, która może się jeszcze komplikować.
„Za” wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej o zdjęcie z porządku obrad punktu nr 2
dotyczącego projektu uchwały jak w druku nr 58 głosowało 7 radnych, 4 radnych
głosowało „przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący powiedział, że 7 radnych głosowało za zdjęciem z porządku sesji punktu
nr 2, więc punkt ten zostaje zdjęty z porządku.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że jest zaskoczony sytuacją i nie rozumie faktu,
że radni chcą odwlekać sprawę odwołania skarbnika. Burmistrz dodał, że na
posiedzeniach komisji uzasadnił swoją decyzję, ma prawo doboru pracowników i jak
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najszybciej chce zmienić osobę na tym stanowisku i nie ma to związku z rozstrzyganiem
spraw, ponieważ nie ma do tego uprawnień. Burmistrz powiedział, że z Biuletynu
Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, iż gmina Słubice jest gminą najbardziej
zadłużoną na terenie województwa lubuskiego, na drugim miejscu jest Krosno Odrzańskie,
a na trzecim Słońsk i nie może zrozumieć powodu, dla którego radni nie chcą w dniu
dzisiejszym rozstrzygnąć tej sprawy. Burmistrz dodał, że jeżeli radni chcą by gmina
zaczęła rozwiązywać problemy, to decyzję o odwołaniu skarbnika należy podjąć w dniu
dzisiejszym, choć szanuje decyzje radnych i taki sposób zagłosowania. Burmistrz wygłosił
wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu
jutrzejszym, celem załatwienia sprawy. Burmistrz dodał, że obecnie jest czas
sprawozdawczości, okres podejmowania kolejnych zadań inwestycyjnych, a do takich
spraw potrzebny jest skarbnik i poprosi ł o przyjęcie złożonego wniosku.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:15 powiedział, że ogłasza 3 minuty
przerwy w związku z tym, iż ma wątpliwości co do tego, czy porządek sesji można
przegłosować zwykłą większością głosów, czy też bezwzględną większością głosów
i poprosił sekretarza gminy i radcę prawnego o konsultacje.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:18 wznowił posiedzenie.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że okazało się, iż do zmiany porządku
sesji wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady, więc
w związku z tym, iż za zniesieniem z porządku punktu nr 2 głosowało 7 radnych, to punkt
nr 2 nie zostaje z porządku zniesiony. Następnie przewodniczący zapytał, czy ktoś ma
jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że głosować nad przyjęciem porządku
nie trzeba, ponieważ wniosek formalny burmistrza o zmianę kolejności omawiania
projektów uchwał został przyjęty przez aklamację, a wniosek dotyczący zdjęcia z porządku
sesji punktu nr 2 nie został przyjęty.
Punkt 2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Słubice
- DRUK nr 58
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz, podziękował radnym za merytoryczne podejście do
problemu i wyraził swoje zadowolenie, że projekt uchwały zostanie omówiony w dniu
dzisiejszym. Burmistrz dodał, że ma prawo doboru pracowników, nie widzi dalszej
możliwości współpracy z dotychczasowym skarbnikiem gminy i porosił radnych o podjęcie
projektu uchwały jak w druku nr 58.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał,
że 5 obecnych członków komisji „wstrzymało się” od głosowania nad przyjęciem projektu
uchwał jak w druku nr 58.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
Józefa Grabowskiego przekazała, że w posiedzeniu komisji udział wzięło 4 członków
komisji, którzy głosowali następująco: 2 głosowało „za” przyjęciem projektu uchwał jak
w druku nr 58, 2 „wstrzymało się” od głosowania.
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Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że w poniedziałek odbyło się spotkanie Klubu Radnych
„Słubiczanie.pl”, którzy zarzucili brak uzasadnienia w projekcie. Po d ługiej dyskusji
radnych z klubu postanowiono głosować zgodnie z sumieniem. Radny dodał, że na
spotkanie klubu przyszedł zastępca burmistrza Piotr Łuczyński i radni doszli do wniosku,
że sprawę tą należy zakończyć, a nie odwlekać w czasie, ponieważ funkcja skarbnika jest
nieodzowna do funkcjonowania gminy. Radny dodał, że bardzo szanuje Panią Michalską,
ale słowa burmistrza też są istotne i sprawę należy rozstrzygnąć, a na sesji nadzwyczajnej
powołać nowego skarbnika. Radny powiedział, że sytuacji patowych należy unikać i że
w dniu dzisiejszym radni otrzymali sprawozdanie finansowe, do którego rozpatrzenia
potrzebny jest skarbnik. Na zakończenie radny dodał, że ma dylemat, ale głosować
będzie.
O godzinie 12:25 przyszedł radny Ryszard Potorski zwiększając liczbę radnych do 13.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 58 głosowało 7 radnych, 5 radnych głosowało
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Uchwała nr VI/44/2011 RM w Słubicach
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Słubice.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy
Słubice do Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej-DRUK nr 59.

Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 59 omówił burmistrz Słubic, który
dodał, że to burmistrz odpowiada za współprace z KSSSE i w związku z tym potrzebuje
zaufaną osobę, która będzie współpracować. Burmistrz dodał, że swój urząd piastuje od 3
miesięcy, a Pan Bodziacki ani razu nie informował, co dzieje się w KSSSE i źle dzieje się,
że Słubice nie mają przedstawiciela w zarządzie KSSSE.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał,
że członkowie komisji głosowali następująco: 1 radny głosował „przeciwko” przyjęciu
projektu uchwał jak w druku nr 59, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
Józefa Grabowskiego przekazała, że 4 obecnych członków Komisji „wstrzymało się” od
głosowania nad przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 59.
Dyskusja:
Radna Maria Skalniak powiedziała, że wstrzyma się od głosowania nad projektem,
ponieważ uważa, iż Panowie powinni wypracować jakiś wzorzec współpracy.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że zaproponowana kandydatura, to jedynie
propozycja i dodał, że Rada Miejska może zgłosić inne propozycje. Burmistrz dodał, że
liczba osób z odpowiednimi uprawnieniami jest ograniczona, a zaproponowany Pan
Kazimierz Góra ma duże doświadczenie.
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Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusz Olejniczak zapytał, ile od początku
roku było spotkań rady nadzorczej i o czym burmistrz powinien wiedzieć, a nie wie, skoro
twierdzi, że nie ma współpracy?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że w tym problem, że właśnie o tym nie wie,
ponieważ nie był informowany.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz udzielił głosu Panu Ryszardowi
Bodziackiemu.
Pan Ryszard Bodziacki powiedział, że chciałby wyjaśnić, prosząc jednocześnie
o uniknięcie nieporozumień. KSSSE jest spółka akcyjną, gdzie jednym z organów jest rada
nadzorcza, która jest
powoływana i odwoływana przez walne zgromadzenie
akcjonariuszy. Kadencja trwa 3 lata. Następnie Pan Bodziacki zaczął czytać § 17 statutu
KSSSE.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przerwał czytanie i poprosił o konkrety.
Pan Ryszard Bodziacki kontynuując powiedział, że trzymając się przepisów dotyczących
spółek nie miał zamiaru kreować własnej polityki, reprezentuje gminę, a radę nadzorczą
kontroluje zarząd. Pan Bodziacki dodał, że od momentu wyborów odbyły się 3 spotkania w
tym jedno zaraz po wyborach i nie było na nim omawianych spraw istotnych. Jedno
dotyczyło uzbrojenia terenów od Świecka w stronę Zielonej Góry. Pan Bodziacki
powiedział, że w każdej sytuacji jest do dyspozycji burmistrza i wystarczy go tylko
wezwać. Informacje z obrad są zawsze przedstawiane na walnym zgromadzeniu. Na
zakończeni Pan Bodziacki dodał, że nie stara się robić czegoś przeciwko, a sprawy spółki
stara się prezentować godnie.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że przykry jest fakt, że
z przedstawicielem o sprawach KSSSE burmistrz może porozmawiać dopiero teraz, gdy
przedstawiciela chce zmienić, a następnie poprosił o prześledzenie historii od 2002 r.,
w którym Pan Bodziacki został przedstawicielem i wystarczy porównać z rozwijającym się
Kostrzynem nad Odrą. Gmina Słubice jest trzecim udziałowcem co do wielkości udziałów,
strefa może być czynnikiem rozwoju Słubic, a tak nie jest. Na zakończenie zastępca
burmistrza poprosił o przyjęcie uchwały.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 59 głosowało 3 radnych, 6 radnych głosowało
„przeciwko”, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Wobec powyższego głosowania projekt uchwały jak w druku nr 59 nie został przyjęty.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2012DRUKI nr: 62A, 62B.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 62A, 62B omówiła naczelnik
Wydziału Finansowo Księgowego Jolanta Siubiak, która poprosiła o zabranie głosu przez
kierownika Biura Marketingu i Realizacji Projektów Przemysława Karga.
Kierownik Przemysław Karg na wstępie wyjaśnił zasady funkcjonowania Fundacji Zielonej
Doliny Odry i Warty i sposób wydatkowania pieniędzy pozyskiwanych z Urzędu
Marszałkowskiego. Fundacja w minionych latach pozyskała środki na projekt realizowany
w Golicach, a obecnie w Drzecinie budowę świetlicy wiejskiej i dodał, że na rozpatrzenie
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oczekuje wniosek dotyczący Starych Biskupic i terenu rekreacyjnego. W zwi ązku z tym, że
dodatkowo zostały przyznane pieniądze dla gminy Słubice w kwocie około 540 000,00 zł.
pojawiła się możliwość, by złożyć kolejny wniosek. Burmistrz Tomasz Ciszewicz podjął
decyzje, by złożony wniosek obejmował 5 sołectw: Świecko, Rybocice, Kunice, Lisów
i Nowe Biskupice, a dotyczył stworzenia terenu rekreacyjnego mającego na celu
uatrakcyjnienie sołectw. Te 5 sołectw wykorzystałoby mniej więcej kwotę 540 000,00 zł.
Projekt zapisany jest jako „Małe Ojczyzny” w projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie. Na etapie analizy budżetu nasunął się wniosek, że aby pozyskać pieniądze
jedynym wkładem własnym mogą być pieniądze zapisane jako fundusz sołecki. Kierownik
dodał, że jeśli radni chcieliby, aby gmina Słubice otrzymała kwotę w wysokości
540 000,00 zł., która jest jakby przeznaczona dla gminy Słubice, to należałoby odstąpić od
stworzenia funduszu sołeckiego i pieniądze z funduszu przeznaczyć na wkład własny
gminy Słubice. Jeśli projekt dotyczący utworzenia funduszu sołeckiego nie zostanie
podjęty, to będzie można wystąpić o środki do fundacji, a jeśli to nie nastąpi, to kwota
540 000,00 zł. przejdzie do pozostałych partnerów, którzy w tej fundacji są: Górzycy,
Rzepina, Ośna, Cybinki, Słońska, Witnicy.
O godzinie 12:50 na obrady przyszedł radny Józef Grabowski zwiększając liczbę radnych
do 14.
Kierownik P. Karg kontynuując powiedział, że w związku z tym, iż głosowanie związane
jest także z poręczeniem w wysokości około 30 000,00 zł., dla fundacji poręczanie staje
się bezcelowe. Są trzy sprawy, które są ze sobą powiązane, a mianowicie: uchwała
o funduszu sołeckim i zapisy w uchwale budżetowej.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że w tej kwestii spotkał się z radnymi: Mariuszem
Olejniczakiem, Andrzejem Woźniakiem i sołtysami minionej kadencji. Burmistrz dodał, że
zaproponował, by tylko w roku 2012 odstąpić od utworzenia funduszu sołeckiego,
ponieważ w związku z taką sytuacją finansową gminie nie uda się znaleźć w inny sposób
środków mogących służyć za wkład własny do projektu, a jednocześnie jest ostatnia
szansa, by te środki pozyskać. Na spotkaniu zostały omówione dwa warianty,
a mianowicie sprawa terenów rekreacyjnych, o których mówi ł kierownik Przemysław Karg,
związanych z życiem na terenach wiejskich, bądź też wyposażeniem świetlic. Decyzja była
taka, że lepiej będzie zainwestować w teren rekreacyjny, który wzbogaci życie na wsi,
przyciągnie osoby, zjednoczy mieszkańców. Burmistrz powitał serdecznie nowo
wybranych sołtysów, z którymi temat omówił radny Mariusz Olejniczak i dodał, że w tej
sytuacji można by było pozwolić sobie na pewne ryzyko, ponieważ ryzykując można
więcej zyskać i jednocześnie w odpowiedni sposób zagospodarować te środki, które są do
przyjęcia. Burmistrz dodał, że jeśli gmina nie skorzysta z projektu, to sołectwa otrzymają
ograniczone fundusze, co nie znaczy, że przez 2012 rok sołectwa nie będą miały żadnych
środków. Przez dwa lata fundusz rocznie wynosił około 120 000,00 zł i był
rozdysponowywany w zależności od wielkości sołectwa od 10 000,00 zł. do 25 000,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali następująco nad projektem uchwały jak w druku nr 62A:
1 radny głosował „przeciwko”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji głosowali następująco nad projektem uchwały jak w druku nr 62B:
1 radny głosował „za”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
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Komisji głosowali 3 głosami „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 62A, 1 radny
„wstrzymał się” od głosowania.
Dyskusja.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o zabranie głosu przez sołtysów.
Radny Juliusz Żwirek poprosił, by zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusz
Olejniczak przedstawił sołtysów wybranych na nową kadencję.
Zastępca przewodniczącego RM Mariusz Olejniczak przedstawił sołtysów.
(lista sołtysów w załączeniu do protokołu)
Radny powiedział, że nie chciałby, aby z powodu braku funduszu w roku 2012 przestał
funkcjonować klub sportowy Pana Mazurka, na którego funkcjonowanie przeznaczana jest
połowa kwoty z funduszu. Następnie radny M. Olejniczak powiedział parę słów na temat
funduszu sołeckiego i dodał, że nie wiedział, iż będzie to aż tak trudny temat. Radny
zaznaczy, że sołtysi dobrze zarządzają funduszem, dla porównania gmina więcej wydaje
na remont jednego podwórka. Radny poprosił, by fundusz pogodzić z wkładem własnym.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jeśli komuś coś się dało, to nie można później
odbierać. Zdaniem radnego 120 000,00 zł. można pozyskać z innych źródeł, a sołtysów
nie można zostawić bez funduszy.
Radny Jakub Piosik zapytał kierownika Przemysława Karga, jakie są gwarancje, że gmina
dostanie dofinansowanie, ponieważ ryzyko jest. Radny dodał, że nie chce, by sołectwa
zostały pozbawione funduszy.
Kierownik Przemysław Karg zapytał, za czym opowiada się radny Juliusz Żwirek?
Radny Juliusz Żwirek odpowiedział, że za projektem jak w druku nr 62A.
Kierownik Przemysław Karg odpowiedział radnemu Jakubowi Piosikowi, że gmina ma
duże szanse na to, że wniosek przejdzie. Kierownik dodał, że są 2 argumenty, że wniosek
zostanie pozytywnie rozpatrzony na poziomie merytorycznym i formalnym w Urzędzie
Marszałkowskim.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego
pozytywnie zaopiniował druk projektu uchwały dotyczący nie utworzenia funduszu
sołeckiego, ponieważ dał się przekonać argumentom pana Przemysława Karga, który
swoja kwiecistą mową wywarł na radnym takie wrażenie, że jeżeli zostanie uchwalony
fundusz sołecki, to kategorycznie nie będzie mowy o projekcie „Moja Mała Ojczyzna”. Na
komisji, podobnie jak i dzisiaj Pan Przemysław Karg nie poruszył tematu dotyczącego
terenu rekreacyjnego w Kunowicach, choć w uchwale budżetowej kwota 300 000,00 zł.
z tamtego projektu zabrana jest na projekt „Moja Mała Ojczyzna”, czyli już jakiś fundusz
został wyodrębniony na tereny wiejskie pięciu pozostałych sołectw. Radny zapytał, czy
w związku z tym pula dla Słubic wynosi 1 200 000,00 zł, czyli dwa razy po 600 000,00 zł. ,
czy też 540 000,00 zł? Radny poprosił o rzetelne wyjaśnienie sprawy funduszu sołeckiego,
pozyskiwania środków z PROW i terenu rekreacyjnego w Kunowicach.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że pytanie radnego odbiega od tematu
projektu uchwały.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że: „… Chce nawiązać do zebrań wiejskich, które
odbyły się w ostatnim czasie dwóch tygodni i chciałem poinformować, że w Golicach
odbyło się zebranie i został wybrany Pan Rafał Mazurek, głosowały osoby nie
zamieszkujące w Golicach, ingerujące w komisję skrutacyjną, to są osoby znane, to jest
Pan Bogusław Pietrow i Pan Dyc Jerzy. Ingerencja była taka, że ingerowano wprost jak,
kto ma głosować. Wyżej wymienione osoby nie powinny brać udziału w zebraniu wiejskim,
ewentualnie…”.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odebrał głos radnemu w związku z tym, iż nie jest to
temat dotyczący projektu uchwały i dodał, że te sprawy można poruszyć w punkcie
dotyczącym interpelacji i wolnych wniosków radnych.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że fundusz sołecki powinien zostać, ponieważ jest to
dobra sprawa i dodał, że ma nadzieję, iż sołtysi zmobilizują się i dobrze będą środki
wydawać. Radny dodał, że będzie głosować za uchwaleniem funduszu sołeckiego.
Radny Zbigniew Kubik poprosił, by głos zabrał sołtys Rybocic Jerzy Siedlarz jako
przedstawiciel sołtysów. .
Sołtys Rybocic Jerzy Siedlarz powiedział, że na ostatnim spotkaniu z burmistrzem Słubic
większość sołtysów doszła do wniosku, by fundusz sołecki przeznaczyć na projekt. Jeśli
Rada Miejska uchwali fundusz sołecki, to dysponentem tych środków jest burmistrz, może
powiedzieć, że kwota funduszu w wysokości 120 000,00 zł. potrzebna jest, by wejść
w projekt. Sołtysi mogą powiedzieć, że np od dnia 1 stycznia do 31 września środki
z funduszu przeznaczamy na środki wiejskie. Jeżeli nie udałoby się pozyskać tych
środków z fundacji, to fundusz ten można byłoby uruchomić na wsi. Sołtys dodał, że
w kwestii tej należałoby porozmawiać z radcą prawnym, czy ten tok rozumowania jest
poprawny. Pan Siedlarz dodał, że wszyscy sołtysi są zdania, że na jedno sołectwo środki
te są za małe na większe inwestycje i lepiej byłoby je skomasować.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że z tego co się orientuje, to tych
środków nie można mieszać.
Sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że fundusz sołecki jest funduszem
wyodrębnionym dla poszczególnych sołectw. Rada sołecka wraz z sołtysem na zebraniu
wiejskim decydują na jaki cel go przeznaczyć i teoretycznie, jeśli zgodnie z wnioskiem go
nie wykorzystają, to te pieniądze przepadają, a burmistrz nie może sam z siebie
przeznaczyć ich na inny cel. Nawet gdyby rada sołecka z sołtysem na zebraniu wiejskim
ustaliła, że ten fundusz ma być przeznaczony na ten cel inwestycyjny, to też jest
niemożliwe, ponieważ beneficjentem tych środków jest gmina, a fundusz sołecki jest
funduszem wyodrębnionym o charakterze celowym i nie ma możliwości, by sprawę tą
załatwić w ten sposób.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że jeśli dobrze orientuje się, to istnieje
możliwość, że ten niewykorzystany fundusz sołecki, który wraca do budżetu na wniosek
burmistrza radni mogą zadecydować na jaki cel go przeznaczyć.
Sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że fundusz niewykorzystany
wraca na koniec roku, więc nie będzie możliwości zrealizowania inwestycji w ciągu roku.
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Zastępca przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska powiedziała, że chciałby poznać
opinię sołtysów w tej sprawie, ponieważ dyskusja trwa, a nie do końca znane jest
stanowisko sołtysów. Radna dodała, że jeżeli niewykorzystany fundusz wróci do gminy, to
stanowi on zysk dla gminy.
Sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że nie jest to zysk, tylko
oszczędność na wydatkach bieżących i zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych
wydatki bieżące musza być pokrywane z dochodów bieżących, a wydatki majątkowe
z majątkowych, a w tym przypadku inwestycja jest wydatkiem majątkowym.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że chciałby udzielić odpowiedzi na pytania, na
które nie było jeszcze odpowiedzi i dodał, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi
o pieniądze. Wiedza na temat budżetu jest na poziomie roku 2011, są już negatywne
informacje dotyczące miesiąca marca. W maju nie zostanie uruchomiony bazar, tak jak to
było planowane i w związku z tym do budżetu nie wpłynie kwota w wysokości 500 000,00
zł. Bardzo duże problemy są z utrzymaniem szkół i przedszkoli, zima była długa, a piece
olejowe są przestarzałe. Wszystkie problemy skumulowały się, ceny oleju opałowego są
bardzo wysokie, a środki, które były planowane są już praktycznie wykorzystane.
W ramach budżetu na rok 2011 muszą być kolejne cięcia, celem zapewnienia ogrzewania
w przedszkolach i szkołach. W krótkim czasie trzeba będzie podjąć decyzję w sprawie
modernizacji jednej kotłowni, inwestycja będzie spora, a w budżecie nie ma na nią
pieniędzy. Burmistrz powiedział, że złożył dwa projekty uchwał i radni zadecydują, który
projekt przejdzie i dodał, że szanuje zdanie sołtysów i obawy radnego Piosika, co do
pewności powodzenia projektu. Sprawa ta jest trudna, bo dotyczy ona kwestii, k omu
zabrać by móc dać komuś. Na zakończenie burmistrz powiedział, że wierzy w to, iż
decyzja, która dzisiaj zapadnie będzie rozsądna, roztropna i z korzyścią zarówno dla
sołtysów, jak i dla budżetu gminy.
Kierownik Przemysław Karg powiedział, że we wniosku aplikacyjnym należy wskazać
źródło zabezpieczenia finansowego, do wniosku załączane są załączniki finansowe, gdzie
te pieniądze musza być zagwarantowane na zadaniu „Moja Mała Ojczyzna” , a nie
w funduszu sołeckim. Nie może to zostać zrobione z końcem roku, ponieważ wniosek
będzie składany najprawdopodobniej w czerwcu, lub w maju. Kierownik doda ł, że czuje się
niejako wezwany do tablicy przez radnego Ryszarda Potorskiego, a nast ępnie
zaproponował radnemu Potorskiemu, by dokładniej i rzetelniej analizował materiały
sesyjne, ponieważ informacja ze strony urzędu jest rzetelna.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że uwaga Pana Przemysława Karga jest niestosowna.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz poprosił, by Pan Przemysław Karg nie wygłaszał swojej
opinii.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odebrał głos kierownikowi Przemysławowi Kargowi.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że burmistrz przy tak ciężkiej sytuacji
budżetowej obawia się, że każde 100 000,00 zł. jest bardzo ważne i chciałby, by te
pieniądze na tereny wiejskie zostały zarezerwowane. Zarówno sołtysi, jak i radni obawy
mają, ponieważ chciałoby się pogodzić jedno z drugim.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy w zeszłym roku środki funduszu zostały
wykorzystane w 100%?
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Sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że nie i tak jak podaje naczelnik
WFK fundusz został wykorzystany w około 90%.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że projekt „Moja Mała Ojczyzna” będzie
korzystniejszy.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, czy to, co powiedział wcześniej sołtys Jerzy Siedlarz jest
opinią wszystkich sołtysów, bo jeśli tak, to należy uszanować zdanie sołtysów.
Sołtys Jerzy Siodlarz odpowiedział twierdząco.
Zastępca przewodniczącego RM Mariusz Olejniczak zapytał, czy jeśli będzie fundusz, to
czy będzie realizowany projekt „Mała Ojczyzna”?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że z powodu braku środków nie będzie
realizowany.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że tak jak burmistrz Słubic gwarantował
rady sołeckie będą miały do dyspozycji kwoty w wysokości 2 000,00 zł, czy też 3 000,00
zł.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 62A głosował 1 radny, 11 radnych głosowało
„przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 62B głosowało 11 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała nr VI/45/20111 RM
w Słubicach w sprawie funduszu sołeckiego
na rok 2012.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował radnym za podjęcie uchwały i poprosił, by rady
sołeckie aktywnie zaangażowały się w plany odnowy wsi, by były one zgodne
z oczekiwaniami.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:33 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:55 wznowił posiedzenie.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2011-DRUK nr 60.

Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 60 przedstawiła naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego Jolanta Siubiak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
5 obecnych członków Komisji głosowało jednogłośnie„za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 60.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że 4 obecnych
członków Komisji głosowało jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 60.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 60 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr VI/46/2011 RM
w Słubicach w w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy na rok 2011.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie: zmiany chwały Nr V/33/11
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Słubice na lata 2011-2026-DRUK nr 61.

Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 61 omówiła naczelnik Wydziału
Finansowo-Księgowego Jolanta Siubiak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
5 obecnych członków Komisji głosowało jednogłośnie„za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 61.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że 4 obecnych
członków Komisji głosowało jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 61.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 61 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr VI/47/2011 RM
w Słubicach w sprawie: zmiany chwały Nr
V/33/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 20112026.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie diet przysługujących radnym Rady
Miejskiej w Słubicach-DRUK nr: 63A, 63B.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 63A, 63B omówili Przewodniczący
RM Piotr Kiedrowicz.
Radny Jakub Piosik dodał, że w przypadku pytań chętnie na nie udzieli odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
4 obecnych członków Komisji głosowało nad projektem uchwały jak w druku nr 63A
następująco: 1 radny głosował „za”, 2 radnych „przeciwko”, 1 radny „wstrzyma ł się” od
głosowania.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że 4
obecnych członków Komisji głosowało nad projektem uchwały jak w druku nr 63B
następująco: 2 radnych głosowało „za”, 1 radny „przeciwko”, 1 radny „wstrzyma ł się” od
głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że 4 obecnych
członków Komisji głosowała jednogłośnie „przeciwko” przyjęciu projektu uchwały jak
w druku nr 63A.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że 4 obecnych
członków Komisji głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 63B.
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na przestrzeni kadencji były już czynione podejścia
do tematu diet, takie tematy budzą reperkusje, ponieważ: „nikt nie lubi jak mu się
w kieszeni grzebie”. Rada Miejska też jest w stanie dać coś od siebie i poprosił, by
burmistrz sięgnął także do kieszeni kierowników i naczelników, celem uzbierania
większych pieniędzy. Następnie radny zaproponował, by radni otrzymywali w zależności
od pełnienia funkcji odpowiednio dietę w wysokości:
- 35% przewodniczący RM,
- 30% zastępca przewodniczącego RM,
- 20% przewodniczący komisji,
- 15% radny.
Radny dodał, że takie oszczędności należy wprowadzić przynajmniej na rok czasu.
Radny Jakub Piosik powiedział, że popiera propozycję radnego Juliusza Żwirka, ponieważ
powinni oszczędzać wszyscy, a nie tylko szeregowi pracownicy. Radny na zakończenie
poprosił, by poważnie podejść do sprawy.
Sekretarz gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że takie kroki zostały poczynione,
a tyczy się to także stanowisk kierowniczych zgodnie z zakresem obowiązków i nowym
regulaminem organizacyjnym.
Radny Jakub Piosik zapytał o wynagrodzenie burmistrza i zastępcy.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz przypomniał, że wysokość pensji ustaliła Rada Miejska.
Radny Czesław Dzierniejko zaproponował, by zaoszczędzone pieniądze przekazać na MK
Polonię, ponieważ na opryski muszek jest już zbyt późno
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że Rada Miejska może decydować
w momencie przenoszenia środków na odpowiednie wnioski. Przy zmianach w budżecie
radni mogą składać wnioski, a burmistrz będzie decydować.
Zastępca przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska powiedziała, że chciałaby, aby
oszczędności zostały przeznaczone na oświatę i stowarzyszenia ze wskazaniem
Stowarzyszenia ds. Walki z Kalectwem.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że chciałby, aby zostały one przeznaczone na szkoły
wiejskie w Golicach i Kunowicach.
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Radny Juliusz Żwirek zapytał, co .dalej z propozycją jego projektu dotyczącego
pomniejszenia diet?
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że był czas na złożenie projektu,
obecnie są dwa projekty dotyczące diet, co nie oznacza, że za jakiś czas nie może zostać
złożony inny projekt.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 63A głosowało 3 radnych, 9 radnych głosowało
„przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 63B głosowało 10 radnych, 3 radnych głosowało
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Uchwała nr VI/48/20111 RM w Słubicach
w
sprawie diet przysługujących radnym
Rady Miejskiej w Słubicach.
Punkt 8. 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 64.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 64 omówiła główna specjalistka
ds. rozwiązywania problemów społecznych Sabina Matkowska.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że 3 obecnych
członków Komisji głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku
nr 64.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 64 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr VI/49/2011 RM w Słubicach
w sprawie trybu powołania i odwoływania
członków Interdyscyplinarnego Zespołu do
Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania .
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne-DRUK nr 65.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 65 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
4 obecnych członków Komisji głosowało jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 65.

13

Dyskusja.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował mieszkańcom gminy, że tak konstruktywnie
podeszli do sprawy, ponieważ zaczęło wpływać dużo wniosków dotyczących dzierżaw.
Burmistrz dodał, że wystąpił do właścicieli sklepów, by za niewielkie pieniądze
występowali o dzierżawę terenów przed sklepami celem pozyskania terenu pod
ekspozycje towarów. Burmistrz zaznaczył, że dzierżawa nie jest legalizacją samowoli,
ponieważ każdy obiekt budowlany wymaga pozwolenia.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 65 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr VI/50/2011 RM
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.
Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
nieodpłatnej służebności gruntowej-DRUK nr 66.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 66 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
4 obecnych członków Komisji głosowało jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 66.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 66 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr VI/52/2011 RM w Słubicach
w
sprawie
wyrażenia
zgody
na
ustanowienie
nieodpłatnej służebności
gruntowej.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy S łubice, obręb
Świecko dla terenu inwestycyjnego przy terminalu-DRUK nr 67.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 67 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
4 obecnych członków Komisji głosowało jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak
w druku nr 67.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 67 głosowało jednogłośnie 14 radnych.

14

Uchwała nr VI/53/2011 RM w Słubicach
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Słubice, obręb Świecko dla terenu
inwestycyjnego przy terminalu.
Punkt 12. Informacja na temat działalności w roku 2010: ZUWŚ, ZEC, PUK-DRUKI o nr:
68, 69, 70.
Prezes zakładu Usług Wodno-Ściekowych Kazimierz Góra dokonał prezentacji.
(prezentacja ZUWŚ w załączeniu do protokołu)
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że jest dużo inwestycji, a kanalizacja na terenie
Słubic jest nieszczelna. Radna zapytała, kiedy prezes Góra zamierza rozwiązać ten
problem, a w szczególności chodzi o ulicę Sienkiewicza?
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że jest przygotowany nowy program i kosztorys
inwestorski, cały koszt wyniesie około 15 000 000,00 zł, złożono wniosek do LRPO, ale
opinia wniosku była negatywna. Obecnie prowadzone są inwestycje na terenie Słubic,
została uszczelniona kanalizacja na odcinku 4 km. Prezes dodał, że ZUWŚ sam nie
poradzi sobie z tak kosztowną inwestycją i powiedział, że oczekuje pomocy ze strony
gminy. Sieć została przejęta na kapitał własny w 2005 r.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że 1 600 000,00 zł, to koszt ZUWŚ, który sam
realizuje zadania ze swoich pieniędzy. Burmistrz dodał, że jeśli chodzi o kanalizację, to
program będzie realizowany w oparciu o dostępne środki.
Radny Andrzej Woźniak podziękował prezesowi ZUWŚ za prezentację i dodał, że ZUWŚ
jest dobrze zarządzany przez Pana prezesa. Radny zapytał, co z hydrofornią, ponieważ
dwie rodziny z Nowego Lubusza: Górnik i Dzierża, nie mają wody.
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że odległość 600-700 metrów, to koszt rzędu
100 000,00 zł. i ZUWŚ nie jest w stanie ponieść takich kosztów. Obecnie realizowany jest
projekt dotyczący sieci wodociągowej i być może sprawa ta zostanie ujęta w projekcie.
Radny Czesław Dzierniejko zapytał, czy coś zmieniło się w kwestii domku na
ul. Folwarcznej i dodał, że chodzi o połączenie z Zakładem Energetyki Cieplnej?
Radny Zbigniew Kubik poruszył problem dotyczący ciepłowni w przedszkolach i zapytał,
czy nie można podłączyć przedszkoli do ZEC?
Prezes ZEC Jacek Kostrzewski odpowiedział, że w strategii jest plan nowych odbiorców,
czyli m.in. Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego i żłobko-przedszkola. Z analizy
wynika, że w dniu dzisiejszym jest to niemożliwe z powodu nakładów finansowych. Prezes
dodał, że burmistrz znalazł rozwiązanie, lecz nie chce o tym mówić, ponieważ nie jest to
jego domena.
Radny Zbigniew Kubik zapytał, co z modernizacją ZEC?
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Prezes Jacek Kostrzewski odpowiedział, że procedura postępowania została zakończona
w listopadzie, komisja zrobiła bardzo dobrą robotę i dodał, że ma nadzieję, iż efekt prac
komisji zostanie wykorzystany.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że wnioski prezesa Kostrzewskiego są słuszne
i dodał, że z procedury chce skorzystać, jednakże potrzebna jest informacja dotycząca
ceny. Burmistrz powiedział, że bardziej przychyla się w kierunku węgla i że są to sprawy
handlowe, które ma nadzieję, będą dla Słubic korzystne. Na podstawie ofert zostaną
dokonane stosowne unormowania prawne, a o wszystkich sprawa z tym zwi ązanych Rada
Miejska będzie poinformowana. Na zakończenie burmistrz powiedział, że chciałby, aby
został uruchomiony dodatkowy kocioł.
Punkt. 13. Informacja o działalności jednostek organizacyjnych gminy w roku 2010: OPS,
Biblioteka, ZAMK, ZAO, OSiR, SMOK-DRUKI o nr:71,72,73,74,75,76.
Zastępca dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Tomasz
Stupienko dokonał prezentacji.
(prezentacja ZAMK w załączeniu do protokołu)
O godzinie 15:20 obrady opuścił radny Czesław Dzierniejko zmniejszając liczbę radnych
do 13.
O godzinie 15:21 obrady opuścił radny Juliusz Żwirek zmniejszając liczbę radnych do 12.
Dyskusja:
Zastępca przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska zapytała, czy w ubiegłym roku były
odzyskane z jakichś względów mieszkania, np z powodu zgonu, czy też przeprowadzki
i czy zostały one komuś przyznane? Radna powiedziała, że jest grupa najemców, którym
przysługuje dodatek i zapytała, czy ZAMK w tym zakresie współpracuje z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej?
Zastępca dyrektora ZAMK Tomasz Stupienko odpowiedział, że w sprawie dodatków
mieszkaniowych ZAMK współpracuje z OPS i informacje przekazywane są na bieżąco.
Kontynuując Pan Tomasz Stupienko powiedział, że nie posiada w chwili obecnej informacji
na temat wyszczególnionych lokali komunalnych. Do miesiąca października, czyli do
momentu uchwalenia przez radnych uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład zasobu gminy, była możliwość uzyskania lokali na zasadzie, gdzie
nie było jeszcze zaopiniowanych wniosków, a sytuacja była awaryjna, to były powoływane
komisje tzw „ad hoc” składające się m.in. z radnych i poprzez zarządzenie burmistrza
lokale te były przydzielane. Były też takie sytuacje, że lokale były zamieniane poprzez, np.
częściowe spłacenie zadłużenia. Następnie zastępca dyrektora w związku z impasem
zaapelował o powołanie komisji, w skład której weszliby także radni. Następnie zastępca
dyrektora wspomniał o współpracy z radnym Jakubem Piosikiem.
O godzinie 15:25 na obrady wrócili radni: Juliusz Żwirek i Czesław Dzierniejko zwiększając
liczbę radnych do 14.
Radny Jakub Piosik powiedział, że chciałby, by powstała komisja, która będzie opiniować
przydział mieszkań z zasobu lokalowego gminy i dodał, że są beneficjenci OPS i PCPR,
którzy czekają na stosowne decyzje w tej sprawie. Radny poprosi ł, by w skład komisji
weszli przedstawiciele: Rady Miejskiej w Słubicach, PCPR, OPS.
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz zaprosił radnego Jakuba Piosika do działania w komisji
i dodał, że brak jest chętnych do wzięcia udziału w takiej komisji, ale jak tylko odpowiednia
liczba zostania zebrana, to komisja zostanie utworzona.
Radny Jakub Piosik przyjął zaproszenie i podziękował burmistrzowi.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że czeka obecnie na wnioski od osób, które
chciałyby adaptować budynek po Policji na cele mieszkalne. Burmistrz dodał, że chodzi
w tym przypadku o samodzielną adaptację, podobnie jak w przypadku adaptacji poddasza.
Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty przedstawiła prezentację.
(prezentacja ZAO w załączeniu do protokołu)
Zastępca przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska zapytała, kiedy zakończy się
rozpoczęty w zeszłym roku remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 i kiedy dzieci
przestaną jeść hot-dogi?
Dyrektor Jolanta Skręty odpowiedziała, że remont rozpoczął się jesienią i wszystko szło
dobrze do momentu podniesienia się wody gruntowej z powodu wysokiego stanu rzeki
Odry. Należało zmienić technologię i decyzja była taka, że zinwentaryzowano prace
i zapłacono za nie. Został ogłoszony przetarg na wykonanie nowych prac nową
technologią, termin jest do połowy lipca. Został także ogłoszony przetarg na
przepompownię – termin także do połowy lipca.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że w szkole w Golicach: „…została zwolniona pani,
która obsługiwała stołówkę, a woźny gotuje tam mleko i robi wiele rzeczy i jak to si ę ma do
tego?”
Dyrektor Jolanta Skręty odpowiedziała, że o strukturze zatrudnienia i przydziale czynności
decyduje każdorazowo kierownik jednostki, środki na oświatę są w tej chwili ograniczone.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że informacje te wykraczają poza temat
i poprosił Panią dyrektor o sprawdzenie ewentualnych nieprawid łowości.
Radny Andrzej Woźniak poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi w tej sprawie.
Radny Jakub Piosik podziękował dyrektor ZAO, że tak bardzo angażuje się w pisanie
projektów unijnych i dodał, że jest równouprawnienie i woźny ma prawo gotować mleko.
Dyrektor Ośrodka Sportu I Rekreacji w Słubicach Ryszard Chustecki przedstawił
prezentację i powiedział parę słów na temat wyróżnienia, które gmina Słubice otrzymała
w konkursie „Aktywne Miasto”, którego celem jest promocja miast aktywnie dzia łających
w sferze sportu amatorskiego i rekreacji.
(prezentacja OSiR w załączeniu do protokołu)
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Radny Jarosław Sadowski podziękował dyrektorowi R. Chusteckiemu za szczegółowe
sprawozdanie, które odpowiedziało na nasuwające się pytania. Radny zapytał, czy
gwarancja na sztuczną nawierzchnię na boisku jest aktualna, czy też ze względu na
używanie złego obuwia straciła ważność?
Dyrektor Ryszard Chustecki odpowiedział, że gwarancja jest aktualna i dodał, że umówił
się z burmistrzem na zakup sprzętu w formie leasingu.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zapytał, czy maszyna do konserwacji będzie mogła
być wykorzystana do konserwacji innych boisk na terenie S łubic?
Dyrektor R. Chustecki odpowiedział twierdząco, maszyna ma być wykorzystana globalnie
i dodał, że jeden zabieg konserwacyjny to koszt około 10 000,00 zł. w związku z tym koszt
zakupu maszyny zwróci się w ciągu roku.
Radny Jakub Piosik powiedział, że ma pytanie do kierownika OPS, a mianowicie chciałby
uzyskać pisemną informację na temat środków zewnętrznych pozyskanych przez OPS
w roku 2010 i ich wysokości i czy do 15 marca 2011 r. OPS złożył wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach projektu Kapitał Ludzki.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 17:20 ogłosił przerwę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 17:30 wznowił posiedzenie.
Po przerwie na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych (brak radnej
Krystyny Kiby i radnego Jakuba Piosika).
Punkt 14. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Słubice-DRUK
nr 77.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Punkt 15 i 16. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o:
poprawienie przekopów na osiedlu Grzybowym,
postawienie lustra na skrzyżowaniu ulic: Nocznickiego i Rzepińskiej.
Zastępca przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska wniosła o:
udzielenie pisemnej informacji w sprawie ilości pozyskanych i przekazanych lokali
mieszkalnych w zeszłym roku,
wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż korony wałów,
informację, czy gmina ma pisemne zapewnienie, że statki w ramach projektu „Odra
dla turystów” będą zawijać do słubickiego portu.
Radna Krystyna Baczyńska w związku z pracami komisji doraźnej ds. opracowania planu
pracy Rady Miejskiej na kadencję 2010-2014, poprosiła o przeanalizowanie planu
składanie propozycji i uwag do planu na ręce członków komisji, bądź też do biura rady.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, cyt. „.. ze względu, że nie ma tutaj dyrektora
Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, chciałbym zapytać Pana burmistrza, kiedy
zostanie zatrudniona świetlicowa w Drzecinie, bo jak Pan wie 3 miesiące od stycznia
świetlica nie funkcjonuje. To jest pierwsze pytanie. I w ramach informacji chcia łem tutaj
przypomnieć dla państwa o wyborach sołeckich w Golicach, co prosili mnie mieszkańcy,
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żebym przekazał wysokiej radzie, jak niektóre osoby zachowywały się na tych wyborach.
Proszę państwa wybory odbyły się 23, była bardzo duża grupa mieszkańców i komisja
skrutacyjna została powołana poprzez zgłoszenie mieszkańców i osoby głosowały nie
zamieszkałe w Golicach, które pracują de facto pracują w Golicach, statut wyraźnie mówi,
że mogą głosować osoby zamieszkałe, które nocują i tym podobne czy tam w różny
sposób i była ingerencja Pana Pietrowa Bogusława do komisji skrutacyjnej, czyli ingerował
wprost. Zachowanie tego Pana było karygodne. To jest jedna sprawa. I teraz mam, proszę
Pana burmistrza, żeby na następnej sesji, chciałbym wiedzieć odnośnie fundacji Dolina
Odry-Warty, nie znam składu osobowego zarządu, do końca nie jestem pewny jak to
wszystko dzieje się tam w tej fundacji. Jadąc kilka razy z Kostrzyna w sprawach takich
prywatnych wracając zawsze zastaję tam zamknięte. Nie wiem w jakich godzinach pracują
i czy ci Panowie w ogóle pracują, pieniążki biorą , bo wiem, że biorą, w jakich kwotach to
mnie nie interesuje, ale chciałbym też o tym wiedzieć, żeby na następnej sesji ci Panowie
byli, przedstawili się, bo na prawdę my mówimy o fundacji, dajemy poręczenie i nic nie
wiemy dalej o fundacji. Dziękuję”.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że fundacja prezentowała się na sesji
w poprzedniej kadencji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by zaprosi ć kolejny raz na
następną sesję.
O udzielenie głosu poprosił Pan Leonard Pietrow.
Przewodniczący Rady Miejskiej odmówił udzielenia głosu i dodał, że termin spotkania, na
którym będzie możliwość zaprezentowania fundacji i jej działalności zostania ustalony
z należną rangą tej fundacji.
Radny Zbigniew Kubik wniósł o rozważenie możliwości rozszerzenia parkingu położonego
przy przychodni na ul. Mickiewicza.
Radny Józef Grabowski wniósł o:
zamontowanie brakujących kratek ściekowych na deptaku,
naprawę zdewastowanych znaków drogowych.
Radny Jarosław Sadowski wniósł o przyspieszenie prac komisji zajmującej się
rozdysponowywaniem środków na działalność stowarzyszeniową.
Radny Ryszard Potorski wniósł o zwrócenie baczniejszej uwagi na osoby spożywające
alkohol w miejscach publicznych, a w szczególności na ul. Jedności Robotniczej.
Radny Mariusz Olejniczak wniósł o:
wyjaśnienie sprawy dotyczącej pościąganych płyt, tzw jumbo, na ul. Grzybowej za
kaplicą,
wyjaśnienie sprawy zdemontowanego placu zabaw w Nowych Biskupicach,
naprawę okien w centrum komputerowym w Rybocicach.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz udzielił odpowiedzi na pytania radnych następująco:
jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic: Nocznickiego i Rzepińskiej, to postawienie lustra
nie rozwiąże problemu w związku z ustawionymi tam reklamami i zbyt dużym ruchem na
skrzyżowaniu i dodał, że zostanie to sprawdzone,
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brak pani świetlicowej w Drzecinie spowodowany jest brakiem ogrzewania i doda ł,
że jak tylko zrobi się cieplej, bądź też jak zostanie wybudowana nowa świetlica, to temat
zatrudnienia odpowiedniej osoby zostanie skonsultowany z dyrektorem Słubickiego
Miejskiego Ośrodka Kultury,
jeśli chodzi o Fundację Zielonej Doliny Odry i Warty, to będzie możliwość
zaprezentowania jej działalności na kolejnej sesji,
jeśli chodzi o naprawę zdewastowanych znaków, to przetarg na kwote 15 999,00 zł
brutto na zrobienie oznakowań poziomych i pionowych wygrała firma FEMAR,
komisja zajmująca się rozdysponowywaniem
stowarzyszeniową spotka się w dniu jutrzejszym,

środków

na

działalność

„kloszardzi” na terenie miasta, to sprawa, która ci ągnie się od lat, a ich liczba
zapewne zmaleje w momencie przekazania parkingów podmiotom prywatnym, za ś osoby
spożywające alkohol w obrębie ul. Jedności Robotniczej nadal będą stanowić problem,
ponieważ na tej ulicy sprzedaje się głównie alkohol papierosy,
-

brakujące kratki ściekowe będą uzupełniane na bieżąco w ramach środków,

-

okna w centrum komputerowym w Rybocicach zostaną zmienione,

w przypadku programu „Odra dla turystów”, to gmina Słubice jest partnerem,
liderem jest Nowa Sól, dla której ważniejszym partnerem jest Frankfurt, do którego b ędą
statki zawijać. Słubiczanie będą mogli korzystać z portu we Frankfurcie, a także z portu
w Krośnie Odrzańskim,
jeśli chodzi o ścieżkę rowerową wzdłuż wału, to każdy wał powinien mieć szlak
komunikacyjny i zostanie on zrobiony.
Na zakończenie burmistrz dodał, że problemy należy rozwiązywać wspólnie, a następnie
podziękował radnym za merytoryczną współpracę.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział parę słów na temat spotkania w sprawie
wspólnej sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu i o przesunięciu terminu. Przewodniczący
powiedział także, że zostanie ustalony kalendarz spotkań w jednostkach jeszcze przed
wakacjami. Szkolenie radnych odbędzie się w OSiR celem zminimalizowania kosztów.
Przewodniczący poprosił, by na czas sesji wyłączać telefony komórkowe, by nie musiał
przerywać posiedzenia.
Radny Juliusz Zwirek omówił porządek ostatniego posiedzenia Wspólnej Komisji ds.
Integracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odra , które odbyło się dnia
30 marca 2011 r.
(porządek spotkania w załączeniu do protokołu)
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że sesji wspólnej nie można zaniechać, choćby na niej
nie było aż tak ważnych tematów, dodał także, że chciałby kontynuacji tematu bitwy pod
Kunowicami.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że na tą chwile nie ma przygotowanych
żadnych tematów na wspólną sesję z Frankfurten, ale jak tylko będą przygotowane
z końcem roku, to wspólna sesja odbędzie się, a tematami wiodącymi będą: tramwaj i Plan
Działania na lata 2010-2020.
Punkt 17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Punkt 18. Zamknięcie VI sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:30 zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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