Protokół nr IX
z przebiegu IX Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 6 maja 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 15:30 do 15:45 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach o sprostowaniu oczywistej omyłki w uchwale Rady
Miejskiej w Słubicach Nr XXVI/265/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta S łubice –
druk nr 94.
3. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:30 otworzył IX sesję
i powiedział, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek burmistrza Słubic
Tomasza Ciszewicza, który złożony został w dniu wczorajszym na spotkaniu z radnymi.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 12 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Punkt 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach o sprostowaniu oczywistej omyłki
w uchwale Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVI/265/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta S łubice – druk nr
94.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 94 omówił zastępca burmistrza
Piotr Łuczyński, który poinformował, że błąd, który jest błędem pisarskim, należy
skorygować, by móc uzyskać ze Starostwa Powiatowego wymagane w przypadku
przenoszenia pomnika zezwolenie na budowę. Zastępca burmistrza dodał, że pomnik przy
okazji przeniesienia zostanie odrestaurowany, a Plac Bohaterów w ca łości będzie można
wykorzystywać do przeprowadzanie imprez miejskich.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał, jaki będzie koszt przeniesienia pomnika, modernizacji i jaki
jest termin realizacji?
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyńki powiedział, że wcześniejszym problemem był brak
zgody niektórych organizacji kombatanckich i innych organizacji na przeniesienie pomnika
i dodał, że koszt przeniesienia wyniesie 15 000,00 zł i na ten cel kwota ta została
wpłacona przez darczyńcę. Kwota ta pokryje koszt przeniesienia pomnika i zrobienie
cokołu, natomiast docelowe zagospodarowanie cokołu odbędzie się w przyszłości i na tą
chwilę nie wiadomo jaki będzie to koszt. Firma, która przetarg wygrała czeka obecnie na
zgodę, a na przeniesienie pomnika potrzebuje 10 dni i chce zdążyć z zakończeniem prac
do Rajdu Gwiaździstego na początku czerwca.

1

Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że kwota ta jest już w budżecie
zapewniona poprzez uchwalenie zmiany uchwały budżetowej na poprzedniej sesji.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy w związku z zapisem w uchwale o pełnym
zabezpieczeniu miejsc parkingowych, plac pozostanie bez zmian?
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie są
planowane inne zmiany dotyczące wykorzystania placu. Pomnik zostanie przeniesiony,
plac wyrównany i będzie on wykorzystywany do przeprowadzania miejskich imprez.
Zastępca dodał, że jeśli chodzi o miejsca parkingowe, to na dzień dzisiejszy takiego
zapisu w uchwale nie ma.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że radny Juliusz Żwirek może
potwierdzić jego słowa, że wtedy chodziło o odpowiedni zapis w uchwale, by została
zabezpieczona strefa płatnego parkowania wokół placu, która niedawno została zniesiona.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że obecnie petenci przyjeżdżający do Starostwa
Powiatowego z powodu braku innych miejsc parkują samochody na placu i czy w związku
z tym w dalszym ciągu plac będzie wykorzystywany jako parking? Radna zapytała także,
czy w konsekwencji podjęcia tej uchwały nikt nie będzie żądał zapewnienia miejsc
parkingowych, skoro w uchwale jest zapis dotyczący obowiązku pełnego zabezpieczenia
miejsc parkingowych?
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że obecnie istniejący parking na placu nie
jest parkingiem oficjalnym. Zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego mówi ą
o tym, że może być tam stworzony parking wzdłuż pierzei placu i dobrze byłoby, gdyby
znalazły się środki umożliwiające zrobienie parkingu wzdłuż całego placu. Zapis
w uchwale daje możliwość zrobienia miejsc parkingowych w przyszłości.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że Rada Miejska nie może sprostować omyłki
w uchwale, która jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i dodał, że taka zmiana może nastąpić tylko poprzez obwieszczenie Wojewody. Uchwała
Rady Miejskiej może sprostować omyłkę w uchwale, natomiast obowiązujące prawo, czyli
plan zagospodarowania przestrzennego dla tej cz ęści miasta Słubice, który został
opublikowany w Dzienniku Urzędowym dopiero nabierze swojej mocy prawnej po
ogłoszeniu sprostowania przez Wojewodę. Radny dodał, że niepokoi go zapis w § 4
dotyczący ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wejściu w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, gdzie jednocześnie w podstawie
prawnej przytacza się art. 29 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
który mówi o tym, że plan zagospodarowania przestrzennego jak i studium uwarunkowa ń
przestrzennych wchodzą w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym. Następnie radny przytoczył przykład dotyczący drogi w Świecku, który jest
analogiczny do dzisiejszej uchwały jeśli chodzi o sposób sprostowania.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński przyznał rację radnemu Ryszardowi Potorskiemu
i dodał, że wtedy był zastosowany inny tryb podejścia do tej zmiany. Zastępca dodał, że
jest to sposób domówienia się gminy ze Starostwem Powiatowym celem przyspieszenia
procedury związanej z przestawieniem pomnika i zmieszczenie się w odpowiednim
terminie, który jest bardzo istotny. W przypadku postępowania, o którym radny Ryszard
Potorski powiedział, pomnika nie udałoby się przenieść do końca maja. W tym przypadku
Starostwo Pprzez podjęcie uchwały w takiej formie gmina otrzyma pozwolenie na
przeniesienie pomnika.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 94 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr IX/69/2011 RM w Słubicach
o sprostowaniu oczywistej omyłki w uchwale Rady
Miejskiej w Słubicach Nr XXVI/265/01 z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
centrum
Miasta Słubice.
Punkt 3. Zamknięcie IX sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 15:45 zamknął obrady IX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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