Protokół nr X
z przebiegu X Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 26 maja 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 13:00 do 17:00 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe
2. Informacja na temat wspólnej sieci współpracy wspierającej osiedlanie nowych
przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011 – druk nr 95.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – druk nr 96.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłat za pobyt dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – druk nr
98.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice – druk nr 99.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego
„Bajka” w Słubicach – druk nr 100.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników – druk nr 101.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na bezczynność kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach – druk nr 102.
10. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
11. Interpelacje.
12. Wolne wnioski radnych.
13. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
14. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 otworzył X sesję.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji na początku uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
.Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z IX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
Oba protokoły zostały przyjęte przez aklamację.
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Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Przewodniczący klubu radnych „Razem dla Słubic” Jakub Piosik wniósł o zniesienie
z porządku sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Słubic
jak w druku nr 97, a następnie uzasadnił wniosek mówiąc, że projekt był testem
solidarności z mieszkańcami Słubic, którego burmistrz nie zdał. Radny dodał, że chodziło
o symboliczne obniżenie pensji. Do tej pory wszystkie proponowane projekty by ły przez
radnych podejmowane. Na zakończenie radny powiedział, że projekt zostanie wycofany,
jednakże radni baczniej przyjrzą się sprawozdaniu burmistrza za I półrocze.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że wysokość pensji burmistrza zależy od
radnych i u nikogo o takie pobory nie zabiegał. Taka pensja została zaproponowana 13
grudnia – 8 000,00 zł netto i nie ma nic przeciwko, jeżeli radni zadecydują o jej obniżeniu.
Burmistrz zaproponował, by klub radnych Jakuba Piosika przyjrzał się, ile faktycznie
kosztuje gminę burmistrz.
(lista w załączeniu do protokołu)
Kontynuując burmistrz powiedział parę słów na temat 12 telefonów służbowych i kosztach
z nimi związanymi i dodał, że nie chce się bronić i nie będzie problemu jeśli pobory
zostaną zmniejszone o 400,00 zł. Na dzień dzisiejszy oszczędności burmistrza są na
poziomie 11 000,00 zł w porównaniu z poprzednikiem. Burmistrz powiedział, że nie
potrzebuje ryczałtu, jeździ własnym samochodem i sam ponosi koszty paliwa, dodał, że
prowadząc działalność zarabiał więcej. W wystąpieniu radnego Jakuba Piosika jest więcej
polityki, jak merytorycznego uzasadnienia. Przedstawione analizy poparte s ą cyframi
i dokumentami.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że należy trzymać się faktów
zamiast niepotrzebnie politycznie uzasadniać tok rozumowania.
Radny Jakub Piosik powiedział, że nie jest to złość, ani polityka, lecz wniosek i szkoda, że
na posiedzeniach komisji sprawa ta nie była przedmiotem dłuższej dyskusji. Radny dodał,
że podtrzymuje wniosek o wycofanie projektu jak w druku nr 97 z porz ądku sesji.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na posiedzeniach obu komisji projekt uchwały był
przedmiotem dyskusji, a członkowie klubu radnych „Słubiczanie.pl” powiedzieli, że nie
poprą projektu uchwały.
„Za” wycofaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Słubic
jak w druku nr 97 głosowało 13 radnych, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu choć
byli oni obecni (radny Juliusz Żwirek, radny Ryszard Potorski).
„Za” przyjęciem nowego porządku obrad z wyłączeniem punktu nr 5 głosowało
jednogłośnie 15 radnych.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przedstawił nową kolejność porządku obrad.
Punkt 2. Informacja na temat wspólnej sieci współpracy wspierającej osiedlanie nowych
przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.
Prezentację przedstawiła Pani Izabela Glisic.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
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O godzinie 13:30 wyszedł radny Czesław Dzierniejko zmniejszając liczbę radnych do 14.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że optymistyczną informacją jest fakt, że
w ramach projektu udało się zaoszczędzić 50 000,00 euro, które mogą być wydatkowane
na materiały promocyjne gminy.
Radny Ryszard Potorski zapytał w jakiej walucie zostały podane kwoty w tabelach?
Pani Izabela Glisic odpowiedziała, że w euro i dodała, że podane kwoty należy
odpowiednio podzielić, ponieważ są koszty wspólne z Inwestor Center i własne. Pani
Glisic dodała, że ma nadzieję na zrobienie dobrego filmu wypełnionego odpowiednią
treścią i liczy na współpracę z Biurem Marketingu i Promocji.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zaproponował, by temat został dokładniej omówiony
jesienią na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Zastępca przewodniczącego Mariusz Olejniczak powiedział, że jeszcze 5 minut temu radni
nie wiedzieli o zaoszczędzonych pieniądzach i zapytał z czego one wynikają i na co
można je przeznaczyć?
Pani Izabela Glisic odpowiedziała, że zostały zmienione warunki projektu. Pierwotnie
3 osoby miały być zatrudnione przez stronę niemiecką i dodała, że jest to przesunięcie.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyńki powiedział, że Pani Izabela Glisic zarabia
w złotówkach, a nie w euro i stąd te oszczędności.
Pani Izabela Glisic powiedziała, że materiałem reklamowym gminy może być broszura
inwestycyjna.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że do tematu wrócimy jesienią na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego.
Punkt 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2011 - DRUK nr 95.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 95 omówił skarbnik gminy Rafał
Dydak.
Radny Zbigniew Kubik w zastępstwie przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
Czesława Dzierniejki przekazał, że wszyscy obecni członkowie komisji głosowali
jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 95.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że w posiedzeniu
komisji udział wzięło 4 członków komisji, którzy głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem
projektu uchwał jak w druku nr 95.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 95 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
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Uchwała nr X/70/2011RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 - DRUK nr 96.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 96 przedstawił skarbnik gminy
Rafał Dydak.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
O godzinie 13:55 wyszedł radny Ryszard Potorski zmniejszając liczbę radnych do 13.
Skarbnik gminy Rafał Dydak powiedział, że Wieloletnią Prognozę Finansową gminy
przygotowuje się na taki okres, na jaki są pozaciągane najdłuższe zobowiązania gminy
i stąd wynika rok 2026.
O godzinie 14:00 wrócił radny Ryszard Potorski zwiększając liczbę radnych do 14.
Skarbnik gminy Rafał Dydak poprosił o oddelegowanie 2 radnych do prac w komisji ds.
budżetowych.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił, by przedstawiona przez skarbnika gminy
prezentacja była do wglądu w biurze rady.
Skarbnik gminy Rafał Dydak przystał na propozycję i dodał, że on sam także pozostaje do
dyspozycji.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że do roku 2014 gmina musi zejść do zadłużenia
w wysokości 44 000 000,00 zł , a następnie zapytał, czy podane na górze dochody gminy
w wysokości 56 000 000,00 zł są czymś poparte, czy są one jedynie przewidywane?
Skarbnik gminy Rafał Dydak odpowiedział, że dochody na ten rok planowane są na
56 000 000,00 zł. Zdaniem skarbnika dochody te są zawyżone i nie uda ich się osiągnąć
w szczególności, jeśli chodzi o bazar. W tym roku duże dochody są ze sprzedaży majątku,
a mianowicie kwota 4 950 000,00 zł. W przyszłym roku, opierając się na latach
poprzednich, planowany jest dochód w wysokości 2 000 000,00 zł. Jeśli Zakład Energetyki
Cieplnej zostanie sprywatyzowany całkowicie, bądź częściowo, to kwota także zostanie
dopisana do budżetu, dzięki czemu wzrośnie on. W jednym roku kwota ze sprzedaży
majątku zostanie przeznaczona na spłatę kredytu, ponieważ dochody majątkowe można
przeznaczyć jedynie na spłatę kredytu i wydatki majątkowe.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 96 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr X/71/2011 RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 20112026
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Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłat za pobyt dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – druk nr 98.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 98 omówiła dyrektor Zespołu
Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty, która dodała, że obecnie rodzice płaca za
pełne wyżywienie dziecka w przedszkolu 4,10 zł i wpłynęły już wnioski, by kwotę tą od
nowego roku podwyższyć do 5 zł.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że w posiedzeniu
komisji udział wzięło 4 członków komisji, którzy głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem
projektu uchwał jak w druku nr 98.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 98 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr X/72/2011 RM w Słubicach
w sprawie opłat za pobyt dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym
przez Gminę Słubice albo u dziennego
opiekuna oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie.
Punkt 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice – druk nr 99.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 99 omówiła dyrektor Zespołu
Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że w posiedzeniu
komisji udział wzięło 4 członków komisji, którzy głosowali następująco: 2 głosowało „za”
przyjęciem projektu uchwał jak w druku nr 99, 2 „wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusji brak
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 99 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr X/73/2011 RM w Słubicach
w sprawie opłaty za wpis do rejestru
żłobków
i
klubów
dziecięcych
prowadzonych na terenie Gminy Słubice.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia statutu Żłobka
Samorządowego „Bajka” w Słubicach – druk nr 100.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 100 omówiła dyrektor Zespołu
Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że w posiedzeniu
komisji udział wzięło 4 członków komisji, którzy głosowali jednogłośnie „za” przyjęciem
projektu uchwał jak w druku nr 100.
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Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz zapytała, czy ilość personelu w żłobku będzie adekwatna do
ustawy?
Dyrektor ZAO Jolanta Skręty odpowiedziała, że personel jest odpowiedni dla liczby dzieci.
Radna Ewa Chustecka podziękowała Pani dyrektor Jolancie Skręty za szczegółowe
wyjaśnienia udzielone na posiedzeniu Komisji Sfery Socjalnej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 100 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr X/74/2011 RM w Słubicach
w sprawie ustalenia statutu Żłobka
Samorządowego „Bajka” w Słubicach.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników – druk nr 101.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 101 omówiła sekretarz gminy
Katarzyna Mintus-Trojan, która dodała, że w dzisiejszym dniu wpłynęło do urzędu pismo,
iż będzie 10 ławników z czego 4 z zakresu prawa pracy. Następnie Pani sekretarz
wymieniła proponowane osoby wchodzące w skład komisji:
- Krystyna Kiba,
- Krystyna Skubisz,
- Czesław Dzierniejko,
- Mariusz Olejniczak,
- Barbara Banaśkiewicz,
- Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powtórzył skład komisji.
Radny Zbigniew Kubik w zastępstwie przewodniczącego
Komisji Rozwoju
Gospodarczego Czesława Dzierniejki przekazał, że 5 obecnych członków Komisji
głosowało jednogłośnie„za” przyjęciem projektu uchwały jak w druku nr 101.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie komisji
odstąpili od głosowania nad projektem, ponieważ nie był znany skład komisji.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 101 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr X/75/2011 RM w Słubicach
w sprawie powołania zespołu opiniującego
kandydatów na ławników.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi na bezczynność kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach – druk nr 102.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 102 omówiła przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Maria Skalniak.
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Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 102 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Uchwała nr X/76/2011 RM w Słubicach
w sprawie skargi na bezczynność kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:40 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:55 wznowił posiedzenie,
obecnych było 11 radnych.
Punkt 10. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
O godzinie 14:56 przyszli radni: Mariusz Olejniczak i Jakub Piosik, zwi ększając liczbę
radnych do 13.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz uzupełnił swoje sprawozdanie o informacje dotyczące:
wykonywania drobnych prac przez pracowników interwencyjnych,
planu zrobienia parkingu na placu przy ul. Kopernika za budynkiem, w którym
mieszczą się księgi wieczyste,
wyrównania wjazdu do żłobka przy ul. Wojska Polskiego,
zrobienia czasowego parkingu na placu za sklepem Lidl,
zaproszenia z Frankfurtu od BBW, które tworzyło Fabrykę Młodzieży,
uczestnictwa Słubic w projekcie dotyczącym „Domu Bolfrasta”,
działań w sprawie Zakładu Energetyki Cieplnej i natychmiastowej potrzebie
dofinansowania w wysokości 3 600 000,00 zł,
zaangażowania w przedsięwzięcie Odra 2014, gdzie głównym liderem projektu jest
miasto Nowa Sól.
Na zakończenie burmistrz powiedział, że radna Krystyna Skubisz chciała złożyć
interpelację i w związku z tym, odpowiada, że śledzi przebieg wydarzeń, które miały
i mają miejsce w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym. Stanowisko zostanie
zajęte na następnej sesji, ponieważ należy się do niego przygotować. W ZAMK zostały
podjęte działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie do dobrego spełniania przez
ZAMK powierzonych zadań. Na następnej sesji zostanie złożony projekt uchwały
zmieniający uchwałę z 2010 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. Osoby, które
będą chciały kupić mieszkanie będą musiały partycypować w kosztach przeprowadzanych
remontów. Burmistrz podał przykład budynku z ul. Wojska Polskiego 54 i dodał, że takich
przykładów na terenie gminy jest 7. Sprzedaż lokali jest duża, są też sprawy borykające
się z problemami z lat ubiegłych, które należy rozwiązać.
Radna Maria Skalniak powiedziała, że jeśli chodzi o współpracę z BBW, to ona, jako
dyrektor szkoły, boryka się z brakiem kandydatów do szkoły. Radna zaproponowała, by
odstąpić od kształcenia dualnego. Teoretyczne kształcenie może być po stronie polskiej,
a praktyczne po stronie niemieckiej i dodała, że ministerstwo nie ma nic przeciwko takiemu
założeniu, a dzięki takiemu rozwiązaniu nie straci się subwencji.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że „walka o dusze” jest zrozumiała.
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Radny Jakub Piosik zapytał, czy Szczecińska Energetyka Cieplna, to jedyny partner,
z którym trwają rozmowy w sprawie ZEC?
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że przez 1,5 roku toczyło się
postępowanie wybrane przez poprzednika. Zgłosiło się 5 firm, rada nie podjęła uchwały
określającej zasadę działania. Oferty były różne, zakres ich bardzo szeroki. W wyniku
postępowania komisja wyłoniła 2 firmy: Szczecińską Energetykę Cieplną i Ecoenergy,
która proponowała spalanie biomasy. W Międzyczasie doszło do sukcesu firmy Starke
Wind i propozycja spalania biomasy przestała być atrakcyjna. Pewniejsze jest
wprowadzenie inwestora sprawdzonego. Burmistrz doda ł, że kończy to, co zaczął robić
poprzednik. ZEC wymaga natychmiastowego dokapitalizowania w wysokości około
4 000 000,00 zł, a inwestora strategicznego należy wprowadzić z powodu bezpieczeństwa
i zapewnienia dotychczasowych warunków zatrudnienia w ZEC. W ZEC obecnie pracuje
29 osób. Pertraktowana jest kwota, którą SEC ma wprowadzić do ZEC z tytułu przejęcia
pakietu kontrolnego pamiętając o pakiecie socjalnym. Nad umową, która zostało bardzo
zmieniona, pracowano 2 tygodnie. Dnia 31 maja odbędzie się posiedzenie rady
nadzorczej SEC, na którym zapadnie decyzja, czy firma zdoła wejść z takim kapitałem do
ZEC. Może okazać się, że umowa zostanie zerwana, a cała procedura będzie robiona od
początku. Inne firmy, które złożyły swoje oferty czują się oszukane, ponieważ miasto nie
do końca określiło się, na czym mu zależy. Burmistrz dodał, że przejął pałeczkę po
poprzedniku i próbuje pertraktować najodpowiedniejsze warunki dla Słubic. O cenach
ogrzewania decyduje Urząd Energetyki Cieplnej. Większość obiektów gminnych
ogrzewana jest olejem opałowym, którego cena jest bardzo wysoka w związku z czym
kotłownie należy zmodernizować. Budżet zaplanowany na ogrzewanie placówek
nauczania został już wydatkowany. Obecnie trzeba czekać na decyzje rady nadzorczej
SEC, które zapadną dnia 31 maja, a później zostanie zorganizowane spotkanie celem
omówienia podjętych decyzji.
Radny Józef Grabowski zapytał, czy zostały zrobione w ramach gwarancji poprawki i czy
uszkodzony wysokim stanem wody chodnik na ul. Folwarcznej został naprawiony?
Punkt 11 i 12. Interpelacje.i wolne wnioski radnych.
Radny Juliusz Żwirek złożył wniosek o:
uprzątnięcie terenu położonego przy ul. Mickiewicza,
odsprzedanie kawałka terenu należącego do gminy, położonego za barem przy
ulicy Mickiewicza celem zaprowadzenia ładu,
wzniesienie z pali drewnianych 20-sto metrowej wieży widokowej w okolicach
miejsca, w którym stała wieża Kleista.
Następnie radny powiedział parę słów na temat pracującego od 2009 roku zespołu
zajmującego się przygotowaniem pełnej specyfikacji dotyczącej prywatyzacji Zakładu
Energetyki Cieplnej. Radny dodał, że wybrany partner jest kompetentny.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że:
temat dotyczący działki na ul. Mickiewicza jest znany, a działka miała być
przeznaczona pod budowę hotelu. Właścicielka terenu zbyła sąsiadującą działkę, na której
została uruchomiona restauracja, a osoby, które zakupi ły teren, pomimo zadłużenia, będą
starały się odkupić resztę terenu. Działka ta nie tylko sąsiaduje bezpośrednio z
restauracją, ale okala także bibliotekę. Pani dyrektor biblioteki zgłaszała, że na tym terenie
dzieją się rzeczy aspołeczne. Obecnie trwają rozmowy z mężem właścicielki dotyczące
zamknięcia terenu celem uniemożliwienia przebywania na tym terenie osób
spożywających alkohol i nocujących na trawniku. Burmistrz dodał, że w sprawie
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uprzątnięcia terenu, na którym wyrósł już las topoli, zwróci się do właściciela na piśmie.
Burmistrz powiedział, że taka sytuacja dotyczy 4 działek na terenie miasta. Właścicielka
terenu przy ul. Mickiewicza posiada inne działki, a ostatnio zakupiła domek z działką przy
ul. 1 Maja 14 i rozpoczęto z nią rozmowy dotyczące zagospodarowania terenu położonego
przed Szkołą Podstawową nr 1. Kontynuując burmistrz powiedział, że jest w dobrym
kontakcie z właścicielem budynku po kinie, z którym ma spotkać się we wtorek, bądź w
środę celem uporządkowania kwestii dotyczących zagospodarowania budynku. Burmistrz
wspomniał, że właściciel budynku został źle potraktowana przez mieszkańców,
konserwatora zabytków i przez doktora Collegium Polonicum ds. rewitalizacji miast.
Z końcem maja i w czerwcu odbędzie się przetarg na nieruchomość położoną przy ulicy
Kochanowskiego i ul. Sienkiewicza, której cena wywoławcza wynosi 1 500 000,00 zł. Po
roku niebytu nieruchomości wystawione na sprzedaż znajdują nabywców. Na ulicy Wojska
Polskiego powstaje osiedle domków jednorodzinnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy burmistrz chciałby
odpowiedzieć jeszcze na pytanie radnego Józefa Grabowskiego?
Radny Józef Grabowski powiedział, że jeśli Pan burmistrz posiada wiedzę na poruszony
przez niego temat, to prosi o jej udzielenie.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że nie posiada informacji, czy te ciągi
pieszo-rowerowe podlegają jeszcze gwarancji i dodał, że zostanie udzielona pisemna
odpowiedź. Burmistrz powiedział, że takich pozapadanych miejsc w wyniku wysokiego
stanu wód w miesiącach: grudniu, styczniu, lutym, jest więcej na terenie miasta i w ramach
środków jest to porządkowane. Zgodnie z umową, do początku lutego ma zakończyć się
łatanie dziur w jezdniach i została zawarta umową z firmą mającą zrobić nowe
oznakowania. Obecnie na terenie miasta jest około 40 miejsc, na których prowadzone są
prace dotyczące uzupełniania ubytków, naprawiania płytek, krawężników i spustów
ulicznych. Należałoby także poszerzyć niektóre skrzyżowania, np. na Placu Bohaterów.
Gmina otrzymała zgodę na przeniesienie przystanku spod kościoła na ul. 1 Maja
w miejsce obok stacji paliw Orlen. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie przetargu, który
został ogłoszony 4 raz, na przebudowę skrzyżowania obok posesji Pana Szkwarka. Przy
okazji prawdopodobnie zostałoby przebudowane skrzyżowanie z ul. Folwarczną. Nie
zakończyły się naprawy na drogach należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad. Z powodu tarć pomiędzy wykonawcą, a zleceniodawcą. Gmina sprząta i stara
się utrzymać miasto w porządku, choć zdarzają się przejawy wandalizmu. Następnie
burmistrz powiedział parę słów na temat monitoringu.
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Krystyna Baczyńska powiedziała, że
w imieniu nieobecnej przewodniczącej klubu radnych Słubiczanie.pl radnej Krystyny Kiby
składa na ręce burmistrza Słubic wniosek w sprawie zachowania, bądź przywrócenia
nauczania języka niemieckiego w gminnych szkołach podstawowych, a następnie wniosek
odczytała. Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że stan czystości w Słubicach
poprawił się, a następnie wniosła o:
- naprawienie i uruchomienie uszkodzonej przez samochód dostawczy pompy stojącej na
ul. Szamarzewskiego,
- przeanalizowanie pomysłu dotyczącego zrobienia parkingu na ul. Kopernika, który
zdaniem radnej nie jest dobrym pomysłu, ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza
spowodowane bezpośrednim sąsiedztwem ze stacją paliw.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział , że do dnia 29 kwietnia zostały złożone
schematy organizacyjne szkół, a w sprawie nauczania języka niemieckiego wypowie się
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dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty Jolanta Skręty. Jeśli chodzi o interpelację
dotyczącą parkingu, to bez względu na to, czy ten parking zostanie uporządkowany, czy
też nie, to i tak on tam będzie. Właściciel nie jest zainteresowany inwestycją. Obecnie
w miejscu tym znajduje się dziki parking na klepisku. Burmistrz dodał, że należy zachować
się delikatnie, zgodnie z wolą właściciela i że spróbuje rozwiązać ten problem.
Najważniejsze jest wyrównanie terenu i wyprzątanie go. Na zakończenie burmistrz
poprosił o czas, by móc porozumieć się z właścicielem placu.
Radna Ewa Chustecka powiedziała, że z zapytaniem o naukę języka niemieckiego zwrócili
się do niej rodzice, a następnie wniosła o rozważenie możliwości nauczania języka
niemieckiego w szkołach.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że arkusze organizacyjne
przygotowywane są przez dyrektorów szkół i gmina nie wpłynęła na fakt nauki języka
niemieckiego a naniesione zmiany dotyczyły spraw technicznych.
Dyrektor ZAO Jolanta Skręty powiedziała, że do roku 2009 dzieci w klasach IV-VI uczyły
się obowiązkowo jednego języka obcego. Od roku 2009 zgodnie ze zmianą
rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dzieci uczą się języka obcego już
od I klasy. Wcześniej część szkół uczyła języka niemieckiego, część języka angielskiego,
a decydowali o tym dyrektorzy szkół. W 2006 roku, czyli jak jeszcze nie było nauczania
języka obcego w klasach I-III, został przez państwo ogłoszony program rządowy, który
finansował naukę języka angielskiego od klasy I. Przez 3 lata gmina brała udział w tym
programie, 3 szkoły wiejskie przystąpiły do tego programu, państwo zwracało 100%
środków za naukę języka angielskiego w klasach I-III, mimo, że język obcy nie był
wymagany na poziomie tych klas. W tej chwile, te dzieci, które były objęte tym programem
doszły do klasy V, a po wakacjach będą w VI i one automatycznie idą już przez cały cykl
edukacyjny z językiem angielskim, ponieważ tak zadecydowali rodzice, tak zadecydowała
szkoła i nie można było w trakcie cyklu edukacyjnego zmienić raptem dzieciom języka
angielskiego na niemiecki. W tej chwili w szkołach wiejskich jest język niemiecki, ponieważ
nie można było wprowadzić języka angielskiego z uwagi na to, że jak wszedł program
rządowy, to nie było nauczycieli. Rząd finansował naukę języka angielskiego pod
warunkiem, że był wykwalifikowany nauczyciel. Gmina co roku przez 3 lata musiała
wysyłać dane nauczyciela razem z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje.
W szkołach wiejskich był problem ze znalezieniem odpowiednich nauczycieli,
a w szkołach miejskich odpowiedni nauczyciele zostali zatrudnieni. Obecne VI klasy są
ostatnim rocznikiem, które wychodzą z językiem niemieckim. Pozostałe dzieci były już
objęte nauka języka niemieckiego. Język niemiecki był uczony w niektórych szkołach.
W Szkole Podstawowej nr 1 poprzednia Pani dyrektor przeznaczy ła na język niemiecki
dodatkowo godziny do dyspozycji dyrektora. Nowa Pani dyrektor zgodnie
z przysługującym jej prawem jeszcze tego podziału nie dokonała, ponieważ te godziny
dyrektora są rozdysponowywane dopiero we wrześniu, chyba że wcześniej zostały
dołożone do innych przedmiotów jak np do nauki języka polskiego, matematyki i wtedy
wchodzą już jako obowiązkowe w ten przedmiot. A jeżeli Pani dyrektor nie zadecydowała,
bo nie wie jakie są potrzeby jej uczniów, to godziny te są do września na tzw wakacie.
Dopiero we wrześniu będzie decyzja dyrektora, ponieważ są to jego godziny i to on będzie
decydować, na co je przeznaczyć. W Szkole Podstawowej nr 2 dzieci mają kontakt
językiem niemieckim, ponieważ tam są zajęcia pozalekcyjne dla chętnych prowadzone
przez wolontariat studencki. Pani dyrektor mówi ła, że jest bardzo zadowolona
z prowadzonych w ten sposób zajęć i chciałaby kontynuować je w przyszłym roku.
Zastępca przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska zapytała o Szkołę Podstawowa nr
3?
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Dyrektor ZAO Jolanta Skręty odpowiedziała, że w Szkole Podstawowej nr 3 nie ma zajęć
lekcyjnych z języka niemieckiego, ale jest taka sama sytuacja, ponieważ wszystkie szkoły
weszły w ten sam program. Nikt niczego nie zabierał, taka była kolej rzeczy. Nie można
było zabrać języka niemieckiego i dać angielski, bo byłaby to ogromna krzywda dla dzieci.
W gimnazjach dzieci uczą się dwóch języków obcych obowiązkowo. W naszej gminie jest
to język niemiecki i angielski. Dzieci mogą decydować o poziomie nauczania. Dziecko ma
prawo jeden język realizować od podstaw, a drugi realizować jako rozszerzony
w zwiększonym wymiarze godzin. Jest to zgodne z nowymi przepisami.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że te informacje dotarły do niego wczoraj.
Realizowane są wymogi programowe, gdyby były środki, to byłaby nauka innych języków.
Następnie burmistrz powiedział o 7% podwyżce dla nauczycieli i potrzebnej na ten cel
kwocie 1 200 000,00 zł. Podstawę programową trzeba realizować. W kwietniu, jak budżet
był przyjęty minister finansów ogłosił od września podwyżki dla nauczycieli, na które gmina
nie ma pieniędzy. W ramach oszczędności będzie wyłączona co druga lampa na ulicach.
Burmistrz dodał, że będzie szukać wszelkich, możliwych rozwiązań. Gmina nie ma
zdolności kredytowej. Priorytetem jest podwyżka dla nauczyciele, a przecież szkoły mają
także inne potrzeby.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że temat ten zamyka, a na
posiedzeniu Komisji Sfery Socjalnej będzie czas, by do tematu powrócić.
Dyrektor ZAO Jolanta Skręty powiedziała, że nie chce dyskutować, tylko podać ważną
informację, a mianowicie do 17 czerwca tego roku szkoły i stowarzyszenia do Urzędu
Marszałkowskiego mogą zgłaszać projekty na dodatkowe zajęcia, które mogą być bardzo
różne w tym może być także nauka języka angielskiego, lub rosyjskiego. Najważniejszą
kwestią jest odpowiednie wykorzystanie okazji. Wniosek mogą złożyć rodzice, nauczyciele
i na dwa lata pozyskać ładne pieniądze i nie tylko na lekcje, ale także na wyjazdy, obozy.
Na zakończenie dyrektor ZAO zachęciła do składania wniosków i dodała, że służy
pomocą.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że dobrze stało się, że
dyrektor ZAO przekazała tą informację i dodał, że dzisiejsza sytuacja świadczy o złym
przepływie informacji, ponieważ o tych rzeczach zarówno rodzice, jak i nauczyciele
powinni wcześniej wiedzieć. Przewodniczący odebrał głos Pani dyrektor.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o:
naprawienie zdewastowanego przystanku na ul. Grzybowej,
odpowiednie ustawienie obróconego znaku ograniczenia pr ędkości na ul. Wojska
Polskiego,
dopilnowanie, by firma robiąca kanalizację w Golicach naprawiła pozapadane
w wyniku jeżdżenia po nich ciężarówek, chodniki,
odetkanie i przeczyszczenie przepustu na ul. Wodnej w Golicach,
ustalenie stanu prawnego gruntu pod budynkami wybudowanymi przez RSP Golice
przy ul. Słonecznej w Golicach.
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Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusz Olejniczak wniósł o:
wyjaśnienie kwestii zabranych z Kunic i Słubic pojemników na selektywną zbiórkę
odpadów i wprowadzenie: cyt. „systemu workowego”,
udzielenie informacji na temat wypoczynku organizowanego przez Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Słubicach w czasie wakacji dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
z terenów wiejskich,
udzielenie informacji, czy był już robiony odbiór ul. Zielonej w Kunowicach,
ponieważ sołtys Kunowic Małgorzata Jankowska ma zastrzeżenia do tej inwestycji. Na
zakończenie radny podziękował za świetnie przygotowane imprezy: Golicką Milę
i Kunowicką Pętlę.
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach powiedział, że chce poprosić burmistrza
Słubic o zgodę na otwarcie basenu kąpielowego od czerwca. Dyrektor przyznał, że nie
rozmawiał na temat półkolonii dla dzieci najuboższych i dodał, że zwrócił się o organizację
wypoczynku w Łukęcinie dla dzieci z 11 sołectw. W zeszłym roku wypoczynek ten udał
się. Kalendarz imprez OSiR jest bogaty. Rozpoczyna się dnia 3 czerwca 2011 r. W
ramach Rajdu Gwiaździstego w piątek będzie dzień sportu. Dnia 8 czerwca wspólnie z
Frankfurtem odbędą się igrzyska. Dyrektor poprosił, by udział wziął radny Juliusz Żwirek.
Impreza zorganizowana jest dla 750 osób, które b ędą zakwaterowane na terenie OSiR.
Następnie dyrektor wymienił imprezy, które odbędą się w czerwcu i dodał, że imprezy są
dużą promocją dla miasta.
(lista imprez w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że w ramach Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacje złożyły oferty na wypoczynek letni.
Każda inna instytucja, która zwróci się o pomoc w organizacji wypoczynku, tę pomoc
otrzyma. Burmistrz dodał, że szuka pozaszkolnych form wypoczynku, a na czerwcowej
sesji absolutoryjnej zostanie przedstawiona propozycja. Rozwija si ę pole golfowe, na
którym powstanie 12 domków rekreacyjnych. Następnie burmistrz udzielił odpowiedzi na
pytanie radnego Andrzeja Woźniaka, informując, ze nie ma działek niczyich.
Nieruchomości, o których mówił radny nie są możliwe do skomunalizowania, ponieważ nie
należą do skarbu państwa. Burmistrz dodał, że jeśli prezes zwróci się o pomoc, to
zostanie ona udzielona.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że 3 dni temu otrzymał informację, iż
z Kunowic zabrano pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci. Od prezesa Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Romualda Paszko była informacja, że były one wykorzystywane
niezgodnie z przeznaczeniem. Udostępniono worki, a kosze staną tam, gdzie jest na nie
największe zapotrzebowanie.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że selektywna zbiórka to obowiązek
gminy. Powstanie spółka, która będzie zajmowała się odbiorem śmieci tak jak ma to
miejsce w Międzychodzie. Ta spółka będzie stawiała pojemniki i będzie skupowała śmieci
od gminy. Będzie oficjalne otwarcie, wiata, sortownia. Gmina będzie likwidować wysypisko
komunalne, ponieważ jest bardzo kosztowne.
Sołtys Drzecina Ryszard Świderski powiedział, że rozmawiał z dyrektorem Ośrodka Sportu
i Rekreacji, który nie otrzymał środków na tę działalność. Sołtys dodał, że po dzisiejszej
rozmowie z burmistrzem rozumie, że takie możliwości istnieją, jeśli chodzi o sołtysów
i szkoły.
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Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że jeśli chodzi o odbiór dróg, to nie
został on jeszcze dokonany. Na ul. Zielonej nieodpowiednio zaprojektowano zjazdy, droga
jest podniesiona i w związku z tym należy zrobić utwardzone zjazdy. W tej kwestii należy
dojść do porozumienia z wykonawcą, ponieważ to nie jego wina. Mieszkańcy postawili
płoty poza swoją działką i dlatego dokonano przesunięć. Na wniosek sołtysa został w to
miejsce wysłany pracownik. Burmistrz dodał, że ma nadzieję, iż uda się także załatwić
sprawę dotyczącą 4 wierzb na ul. Jeziornej.
Punkt 14. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Krystyna Baczyńska powiedziała parę słów
na temat wyjazdu do Heilbronn, który miał miejsce od 6 do 8 maja b.r. Radna wspomniała
m.in. o:
zachęcaniu burmistrza Heilbronn do odwiedzenia gminy Słubice,
prezentacji grup etnicznych,
zaprezentowaniu i wyeksponowaniu grup tanecznych podczas rewizyty.
Radny Juliusz Żwirek przekazał informację z posiedzenia Wspólnej Komisji ds. Integracji
Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu, które odbyło w maju b.r. , a na którym
mowa była o:
wspólnej nauce języków,
wspólnym letnim obozie,
organizacji Slub-Furt,
wspólnym święcie Hanzy – radny poprosił burmistrza, by obchody święta
zorganizowane były przy moście,
wspólnej komunikacji miejskiej – radny dodał, że w tej kwestii należałoby podjąć
ostateczną decyzję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował radnym za terminowe
złożenie oświadczeń majątkowych.
Zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Krystyna Baczyńska poprosiła członków
komisji ds. opracowywania planu pracy na kadencję o spotkanie dnia 6 czerwca 2011 r.
o godzinie 14:00.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz zaprosił na majówkę, która odbędzie się w sobotę
dnia 28 maja 2011 r.
Punkt 15. Zamknięcie X sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:00 zamknął obrady X Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz
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