Protokół nr XV
z przebiegu XV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 22 września 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 13:00 do 19:10 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja na temat roli Stowarzyszenia Turystycznego w rozwoju turystyki jako
czynnika gospodarczego w mieście Frankfurt nad Odrą.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011 - DRUK nr 148.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 - DRUK nr 149.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od wsi
Kunice - DRUK 150.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji instalacji fotowoltaicznej
oraz zespołu elektrowni wiatrowych na terenie położonym na północ od wsi Kunice
- DRUK 151.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości - naczelnik Tomasz Horbacz - DRUK nr 152.
15. Założenia Polityki Spójności na lata 2014-2020 w odniesieniu do samorządu
terytorialnego – Wiceminister Waldemar Sługocki.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy osiedla
mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice - naczelnik Tomasz Horbacz - druk
153.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – DRUK
nr 154.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia statutu Zespołu
Administracyjnego Oświaty w Słubicach - DRUK nr 155.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie: likwidacji Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym – zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w
jednostkę budżetową oraz w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach - DRUK nr 156.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania statutu Zakładowi Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach – jednostce budżetowej - DRUK nr 157.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Słubicach - DRUK nr 158
14. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego „Akcja Lato 2011” – Druki nr:
160A, 160B, 160c.
16.Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
17.Interpelacje.
18.Wolne wnioski radnych.
19.Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
20.Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej.

1

Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 otworzył XV sesję i
powitał gości specjalnych: Wojewodę Lubuskiego Helenę Hatka i Panią Poseł Elżbietę
Rafalską. Przewodniczący dodał, że obrady zaszczycą swoją obecnością także Minister
Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Waldemar Sługocki.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło na początku13 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono i został on przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wniósł o zniesienie z porządku sesji punktu 14
dotyczącego druku nr 159 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Skubisz na
bezczynność Burmistrza Słubic oraz nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w związku z pismem złożonym
przez skarżącą.
(pismo w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, że w związku z pojawieniem się nowych
okoliczności, skarga zostanie skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Komisj ę
Rewizyjną.
O godzinie 13:15 przyszedł radny Zbigniew Kubik zwiększając liczbę radnych do 14.
„Za” wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Kiedrowicz o zdjęcie z porządku
sesji punktu nr 14 głosowało jednogłośnie 14 radnych.
„Za” nowym porządkiem obrad głosowało jednogłośnie 14 radnych.
Wojewoda Lubuski Helena Hatka podziękowała za zaproszenie do udziału w sesji, a
następnie powiedziała parę słów na temat:
- własnej roli w województwie,
- roli samorządności,
- celu swojej wizyty,
- trudnych dni dla gminy i ciężkiej sytuacji finansowej,
- potencjału i możliwości gminy Słubice,
- wspólnej komunikacji z Frankfurtem nad Odrą,
- realizacji inwestycji nowego przedszkola,
- bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
- osiągnięć słubickiej oświaty,
- autostrady A2, która ma zostać oddana do użytku dnia 1 grudnia 2011 r. i w związku z
tym nowych możliwości dla Słubic,
- statku i współpracy z gminą Nowa Sól.

Radna Krystyna Baczyńska zapytała, przez jaki czas autostrada będzie bezpłatna?
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Wojewoda Lubuski Helena Hatka odpowiedziała, że autostrada będzie bezpłatna do maja
2012 r., a na zakończenie dodała, że Słubice są w ciężkiej sytuacji, jednakże mają
przyjaciół, którzy będą je wspierać. Do przyjaciół tych należy właśnie Wojewoda, który
gminę będzie odwiedzać i wspierać. Słubice to miasto europejskie, które rozwija si ę i
będzie się nadal rozwijać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował Pani Wojewodzie za słowa
otuchy i za pozytywne zdanie na temat oświaty. Przewodniczący podkreślił, że Wojewoda
jest orędownikiem w wielu sprawach, a następnie wspomniał o pozytywnej opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2011 r.
(Uchwała Nr 461/2011 Składu Orzekającego RIO w załączeniu)
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że dzisiejsza wizyta Wojewody i
parlamentarzystów wzbudziła zazdrość wśród innych samorządowców. Burmistrz
podziękował Wojewodzie za odwiedziny i ciepłe słowa. Następnie Burmistrz powiedział
parę słów na temat ważniejszych inwestycji na terenie gminy, które udaje się realizować
dzięki poparciu Wojewody. Burmistrz wspomniał o zaangażowaniu parlamentarzystów i
zbliżających się wyborach. Na zakończenie Burmistrz dodał, że dobrze byłoby, gdyby
osoby prezentujące gminę rozumiały problemy z którymi gmina boryka się.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że jednym z przyjaciół gminy
jest Pani Poseł Elżbieta Rafalska.
Poseł Elżbieta Rafalska powiedziała o swoich zadaniach i o tym, że pilnuje, by zadania
przekazywane samorządowi były razem z odpowiednimi finansami. Pani Poseł dodała, że
ze Słubicami jest związana poprzez związki rodzinne, rozumie konieczność „zaciskania
pasa” i dodała, że ma nadzieję, iż oszczędzanie nie odbije się na osobach, które już mają
problemy finansowe. Pieniądze z zewnątrz są ogromne, jednakże i tak nie są one
wystarczające. Na zakończenie Pani Poseł dodała, że należy realizować program
naprawczy i trzyma kciuki za powodzenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował Pani Poseł za wsparcie i
dodał, że radni solidaryzują się w finansowym oszczędzaniu poprzez obcięcie diet i
wydatków Biura Rady, które przyniesie określony efekt.
Punkt 2. Informacja na temat roli Stowarzyszenia Turystycznego w rozwoju turystyki jako
czynnika gospodarczego w mieście Frankfurt nad Odrą.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział parę słów wprowadzenia na temat
działalności po stronie niemieckiej we Frankfurcie, organizacji zajmującej się obsługą
turystyki. Burmistrz powiedział także, że dnia 14 października b.r. nastąpi oficjalne
otwarcie mostu dla wspólnego transportu. Burmistrz wspomniał o dotychczasowych
problemach związanych z przejazdami autobusowymi do Frankfurtu. Burmistrz powiedzia ł,
że chciałby, by Słubice stały się w przyszłym roku członkiem organizacji, której prezesem
jest Pani Petra Janke. Na zakończenie Burmistrz dodał, że Słubice mają wiele do
zaoferowania, a w sprawach turystyki należy przejść do konkretnych działań.
O godzinie 14:00 Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Panią Wojewodą i Panią poseł
opuścił obrady zmniejszając liczbę radnych do 13.
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Informację na temat roli Stowarzyszenia Turystycznego w rozwoju turystyki jako czynnika
gospodarczego w mieście Frankfurt nad Odrą przedstawiła Prezes Stowarzyszenia Petra
Janke.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
O godzinie 14:01 Przewodniczący Rady Miejskiej powrócił na obrady zwiększając liczbę
radnych do 14.
Pani Krystyna Hellert rzecznik zarządu Stowarzyszenia Turystycznego pracująca w
ramach Brandenburskiej Orkiestry zaprosi ła na koncerty odbywające się po stronie
niemieckiej. Pani rzecznik dodała, że program umieszczony jest zarówno na stronie
urzędu jak i Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury i od września jest on podawany w
języku polskim. Pani rzecznik powiedziała, że chciałaby, by proponowane programy
skierowane zostały do szkół i podkreśliła, że w piątki odbywają się darmowe próby
generalne, a na broszurach, które radni otrzymali umieszczone s ą dane kontaktowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował za prezentację.
Radny Ryszard Potorski zapytał, na jakich zasadach opiera się współpraca
Stowarzyszenia Turystycznego m.in. z Krosnem Odrzańskim i Świebodzinem i czy jest
podpisana jakaś umowa?
Prezes Petra Janke odpowiedziała, że umowy dotyczą pośrednictwa w informacji.
Świebodzin jest członkiem zarządu Wspólnego Biura Polsko-Niemieckiego, a w przypadku
Krosna Odrzańskiego sprawa dotyczy powiatu.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że jest podpisane porozumienie. Krosno
Odrzańskie i Świebodzin mają podpisane umowy. Burmistrz dodał, że zależy mu na
rozwinięciu turystyki zakupowej, a z restauratorami planuje zrobi ć spotkanie. W Słubicach
dobrze rozwija się baza restauratorów. Chodzi przede wszystkim o handel, us ługi i
dodatkowo turystykę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że podpisanie umowy ułatwi
kontakty , a gmina ma nadzieję na lepszą współpracę.
O godzinie 14:30 Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę.
O godzinie 14:40 Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz wznowił posiedzenie,
na którym obecnych było 14 radnych.
Punkt 3 i 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2011 - DRUK nr 148.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 - DRUK nr 149.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w drukach nr: 148 i 149 omówił Skarbnik
Gminy Rafał Dydak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 148 (5 głosów „za”).
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 148 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 149 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 149 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
O godzinie 14:55 obrady opuściła radna Krystyna Baczyńska zmniejszając liczbę radnych
do 13.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba poinformowała, że otrzymała odpowiedź na pytanie zadane na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. W związku z krążąca plotką po Słubicach,
radna zapytała, czy ten budżet zapewnia wypłaty dla oświaty do końca bieżącego roku?
Skarbnik Gminy Rafał Dydak odpowiedział, że nie wszystkie środki są przesunięte na
wynagrodzenia, a sprawa będzie jasna w październiku. Pan Skarbnik wspomniał o
zarządzeniu nr 236/2011 Burmistrza Słubic w sprawie ograniczenia wydatków budżetu
Gminy Słubice. Skarbnik Gminy powiedział parę słów na temat kwestii kasowych i
budżetowych, a na zakończenie dodał, że środki na wypłaty we wrześniu i październiku
są.
(zarządzenie Burmistrza nr 236/2011 w załączeniu)
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 148 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XV/116/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2011
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 149 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XV/117/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słubice na lata 2011-2026.
Punkt 5, 6 Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od wsi Kunice DRUK nr 150.
Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji instalacji fotowoltaicznej oraz zespo łu
elektrowni wiatrowych na terenie położonym na północ od wsi Kunice – DRUK nr 151.
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Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach o nr: 150 i 151 omówił naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 150 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 150 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 151 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 151 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że na posiedzeniu komisji głosowała pozytywnie za
projektem uchwały, niemniej jednak chce, by kwestie te były głośno dyskutowane z
mieszkańcami, a nie jak to było w przypadku Golic.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że chodzi chyba o
zorganizowanie na ten temat spotkania, ponieważ informacje przekazują sołtysi.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że popiera „zieloną energię” jednakże projektów
uchwał nie poprze ponieważ wyłamują się one z niedawno uchwalonego
planu
zagospodarowania przestrzennego. Radny zapyta ł, czy plan koniecznie musi być
uchwalony, czy może wystarczy decyzja o zmianie zabudowy? Radny dodał, że będzie
głosował „przeciwko” z powodu chaotycznego planowania w gminie.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że niezbędny jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że wcześniej nikt nie wykazywał zainteresowania
tymi terenami i dlatego nie zostało to ujęte w planach. Radny dodał, że należy iść w
kierunku elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. Radny powiedzia ł, że mieszkańcy
powinni zostać rzetelnie o sprawie poinformowani. Musi zostać opracowany wpływ
oddziaływania na środowisko. Radny zapytał, co z terenem dzierżawionym przez Panią
Kacprzak? Radny powiedział, że z terenów tych będą potężne korzyści dla gminy i
poprosił o szacunkowe podanie kwot.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że będzie to 2% od wartości
obiektu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił o standartowe wyliczenie kwoty i
dodał, że negocjacje idą w dobrym kierunku. Przewodniczący powiedział, że gmina
martwiła się o zagospodarowanie tych terenów, a teraz pojawi ła się szansa
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odpowiedniego zagospodarowania ich. Przewodniczący poinformował, iż planuje sesję
wyjazdową na terenach wiejskich, poświęconą tematyce i problemom wiejskim.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że umowa może ulec zmianie, o
czym osoba podpisująca ją wiedziała. Teren nadal może być dzierżawiony z wyłączeniem
miejsc, na których staną wiatraki. Jeśli chodzi o pytanie radnego Ryszarda Potorskiego. to
okres jest dość dynamiczny, a to były jedyne, duże tereny inwestycyjne w posiadaniu
gminy. Zostało wysłanych kilkanaście zaproszeń do inwestorów, czy zechcieliby w jakiś
sposób skorzystać z tych terenów. Tylko pod takie inwestycje jest zainteresowanie tymi
terenami, czyli „zieloną energię” m.in. występującym tam korzystnym wiatrom. Pod inne
inwestycje nie ma zainteresowania z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że warto skorzystać z tego co
nam natura dała, czyli z odpowiednich wiatrów.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, jakie będzie wykorzystanie ziemi w przypadku elektrowni
fotowoltaicznej?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że w przypadku elektrowni fotowoltaicznej
wykorzystanie będzie cały teren, a następnie opisał z czego elektrownia będzie składać
się i dodał, że zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński widział taką elektrownię w pobliżu
miejscowości Guben.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał jakiej klasy ziemie występują na
tamtym terenie?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że są to ziemie klasy VI.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, czy teren pod fotowoltaiką może być wykorzystany? Radny
dodał, że rozmawiał z sołtysem Drzecina, który poinformował go, że na glebie klasy VI
wyrosło 13 kwintali prosa, przy czym 1 kwintal kosztuje przeszło 1 000,00 zł. Zasadne jest
więc pytanie, czy ziemia pod fotowoltaiką będzie mogła być wykorzystana, czy nie?
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że chyba nie, ponieważ konstrukcja będzie inna
jak w przypadku wiatraków. Panele solarne zajmą około 30 hektarów ziemi. Jeśli chodzi o
wiatraki, to jeden wiatrak zajmie około 1000 metrów kwadratowych.
Radny Andrzej Woźniak powiedział: „Jeżeli chodzi o zmianę tego planu we wsi Kunice i
Rybocie, to postawienie tam ferm wiatrowych, to już mieliśmy temu przykład w Golicach,
gdzie zaczynano to wszystko od tyłu. Najpierw uchwalono plan przestrzenny w tamtej
kadencji a dopiero zaczęto szukać wsparcia wśród mieszkańców. Wsparcia wśród
mieszkańców, tego nie było, bo pamiętam niby to konsultacje, mini konsultacje społeczne
były, gdzie przyszło 5 osób w tym ekipa pracowników ze Szkoły Podstawowej, bo to się
odbywało w szkole. Ogłoszenie o konsultacjach było wywieszane może za pięć
siedemnasta, czy za piętnaście siedemnasta. I to wszystko się działo w jedną stronę,
gdzie przekonywano tych 6 czy 10 osób żeby jednak wpisali się na listę obecności. I tak to
się odbywało to wszystko. Co do tych wiatraków, to obsługuje je tutaj w Golicach. Część
Golic jest zablokowana, jak już wspomniałem pod budownictwo jednorodzinne. Tam już są
klasy IV i V miejscami VI, zetka jest w stronę Starkowa pod lasem. Także myślę, że ta
część Golic jest też zablokowana. Teraz tu co chodzi do Kunic i Rybocic, to też jest duże
prawdopodobieństwo, że nieruchomości, które są w pobliżu tej miejscowości stracą na
wartości. Ja np. już bym się tam nie budował. Żadnego pisma na oddziaływanie na
7

środowisko naturalne. Miało to być zrobione już w Golicach, nikt tego nie widział, bo to
wszystko już tak poszło szybko, że nie zdążono zrobić, albo zapomniano o tym. Dlatego tu
w Kunicach myślę, że najpierw trzeba było przed zmianą planu przestrzennego zapytać
mieszkańców, Panie Przewodniczący, a dopiero jak mieszkańcy by wyrazili zgodę,
faktycznie zapis pod fermy wiatrowe, to tak, to byłbym za tym. A tak w tym przypadku
zaczynamy bez zgody mieszkańców. Myślę, że będzie duży opór społeczny w tamtych
miejscowościach, bo już rozmawiałem z co niektórymi ludźmi i mam dużą nadzieję, że że
tutaj te konsultacje społeczne muszą być szeroko wzięte. To mieszkańcy muszą naprawdę
mieć pełną informację. To nie może być tak, że my sobie to tutaj uchwalimy za plecami
mieszkańców i później firma, która przychodzi zwraca się o warunki zabudowy dostaje
warunki zabudowy, później do Pana Starosty o pozwolenie na budowę, firma wykonuje
wszelkie prace projektowe. Później sprzedaje dla innej firmy. Nawet możemy zapisać w
protokóle, że dla każdej miejscowości po 120 000 firma da to i tak tego nikt nie będzie
realizował, bo już mamy na przykładzie Golic i Lisowa, gdzie absolutnie w protokóle pisze,
nie ma dalszych umów między Burmistrzem Słubic, który wydał takie warunki zabudowy, a
firmą Stark, już teraz firma Stark nie, firma hiszpańska, najpierw była włoska, teraz
hiszpańska. Także tutaj do tego zmianu, do tej zmiany planu przestrzennego tych wsi
miejscowości Kunice będę przeciwny, ponieważ dopóki nie będzie z prawdziwego
zdarzenia konsultacji społecznych , gdzie ludzie naprawdę opowiedzą się za tym, to tak.
Ale tutaj naprawdę uchwalamy zmiany planu bez zgody mieszkańców, to jestem przeciw.
Dziękuje bardzo”.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że na posiedzeniu komisji wszystkie pytana, które
zostały przez radnych zadane, były dyskutowane i odpowiedzi na nie były udzielone.
Radny dodał, że na posiedzeniu komisji byli nieobecni dwaj członkowie komisji: radny
Woźniak i radny Potorski. Tematy poruszone przez tych radnych były także tematem
dyskusji na komisji. Na zakończenie radny dodał, że członkowie komisji zaopiniowali
jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały.
Radny Józef Grabowski powiedział, że odczuwa trend do blokowania czegoś, czego nie
należy blokować, ponieważ idzie ku dobremu. Radny dodał, że jest za przyjęciem
zaproponowanego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił o nie poruszanie spraw, które
były omawiane na komisjach.
Radny Czesław Dzierniejko poprosił o wyjaśnienie podanego w uzasadnieniu dochodu w
wysokości od 10 do 15%.
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że jest tam napisane, że będzie wzrost wartości
dochodu o 10 do 15% i są to mniej więcej średnie krajowe. Pan naczelnik dodał, że będzie
2% podatek od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź informując, że
pomylono dwie rzeczy, a mianowicie podatek od nieruchomo ści, który jest rzeczą
ewidentną, a zobowiązanie firmy na dodatkowe pieniądze, np. dla danego sołectwa, albo
danej wsi.
Naczelnik Tomasz Horbacz dodał, że będzie jeszcze do wynegocjowania kwota z
dzierżawy.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że teraz sprawa jest już
jasna. Pierwsza sprawa to dochód z podatku, a druga, to zobowiązania firmy.
Przewodniczący dodał, że zobowiązania należy egzekwować dla dobra gminy i
mieszkańców.
Radny Andrzej Woźniak powiedział: „ Panie Przewodniczący, bo Pan tutaj powiedział, że
stanowisko stanowiska pracy. Absolutnie nie, bo tam nie ma żadnych stanowisk pracy.
Ostatnio to są firmy specjalistyczne przyjeżdżające z zagranicy z Niemiec montują te
wiatraki firmy z Polski są tylko podwykonawcy. Obsługa tego: absolutnie nie będzie żadna
firma nie będzie żadna firma słubicka, bo takiej firmy nie ma. To są firmy naprawdę
specjalistyczne. Jeden z mieszkańców…, ale w ramach tego pracy nie będzie”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź radnego Woźniaka,
a następnie wytłumaczył zasadność budowy farmy wiatrowej i płynące z niej dla gminy
korzyści.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 150 głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało
„przeciwko”.
Uchwała nr XV/118/2011 RM w Słubicach o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego na zachód od wsi Kunice .
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 151 głosowało 11 radnych, 2 radnych głosowało
„przeciwko”.
Uchwała nr XV/119/2011 RM w Słubicach o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji
instalacji fotowoltaicznej oraz zespołu elektrowni
wiatrowych na terenie położonym na północ od
wsi Kunice.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne- DRUK nr 152.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 152 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 152 (5 głosów „za”).
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że po obu stronach są takie same tabele, a także że
otrzymało pismo wyjaśniające zasadność takiego zapisu. Radna dodała, że tabela nie
powinna być dublowana, albo robiona w oparciu o stare zasady.
Naczelnik Tomasz Horbacz odpowiedział, że pismo zostało przygotowane później jak
projekt uchwały i dodał, że w przyszłości zapis będzie robiony w oparciu o poprzednie
zasady.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 152 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XV/120/2011 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
O godzinie 15:35 na obrady przybył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Waldemar Sługocki, który poza kolejnością omówił punkt 15 porządku sesji.
O godzinie 15:55 wyszła radna Krystyna Skubisz zmniejszając liczbę radnych do 12.
Punkt 15. Założenia Polityki Spójności na lata 2014-2020w odniesieniu do samorządu
terytorialnego.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
O godzinie 16:00 wróciła radna Krystyna Skubisz zwiększając liczbę radnych do 13.
Dyskusja:
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował za przedstawioną
prezentację i zapytał o szansę na pozyskanie środków przez województwo lubuskie.
Podsekretarz Stanu Waldemar Sługocki odpowiedział Przewodniczącemu na pytanie
informując, iż województwo może liczyć na podwojenie kwoty, czyli na około 900 mln euro.
Przewodniczący Rady Piotr Kiedrowicz powiedział, że w takim razie należy trzymać kciuki
za powodzenie.
Radny Mariusz Olejniczak zapytał, czy jest szansa, by w latach 2014-2020 pozyskać
pieniądze na skanalizowanie obszarów wiejskich?
Podsekretarz Stanu Waldemar Sługocki po dłuższym wywodzie na temat Programu
Regionalnego Rozwoju Wsi odpowiedział, iż środki na kwestie środowiskowe i wodnokanalizacyjne będą. Pan Podsekretarz dodał, iż chodzi o to, by mieszkańcy żyli godnie na
miarę XXI wieku.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy z tych funduszy można pozyskać pieniądze na budowę
obwodnicy?
Podsekretarz Stanu Waldemar Sługocki powiedział , że kwestia ta była dyskutowana z
Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miejskiej na spotkaniu w Warszawie. Działania są
podejmowane i być może cel uda się osiągnąć. Pan Sługocki dodał, że składa deklarację,
pewne ustalenia zapadły, że można na pomoc z jego strony liczyć, a pieniądze oczywiście
będą.
Radny Andrzej Woźniak powiedział: „ Panie Ministrze! Jestem zaniepokojony tym
wszystkim, że dużo się mówi o tych środkach unijnych a w szczególności na tereny
wiejskie, ponieważ jak tutaj Pan Przewodniczący wspomniał odnośnie kanalizacji tu nie
wchodzi myślę w grę, ekonomia jest ważna, ale zawsze się mówi, że ekonomicznie jest
nieopłacalna. Nieopłacalne są tereny, gdzie miejscowości są rozrzucone, skanalizować to
jest bardzo ciężko, ale tutaj na przykładzie swojej miejscowości Golic, gdzie weszły w
programie odnośnie kanalizacji Lisowa, mała miejscowość, ponad 170 mieszkańców i tutaj
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Pan Przewodniczący wspomniał, że na kilometr bieżący jest 120 chyba 8 mieszkańców –
dokładnie nie pamiętam. I chodzi jeszcze Panie Ministrze o melioracje, bo melioracje to
jest naprawdę melioracja w województwie lubuskim leży na łopatkach, trzeba to szczerze
powiedzieć. Ostatnie podtopienia w ubiegłym i w tym roku w miejscowości Lubusz, te
miejscowości bardzo nisko położone nad Odrą i Pławidło w stronę Górzycy, nie będę już
tutaj wymieniał, bo to już inna gmina, ale to też warto się nad tym zastanowić, że tutaj już
też jakoś podzielić te środki, żeby w większym stopniu te środki przypływały do naszej
gminy, ponieważ Pan Burmistrz ma związane ręce. Wszyscy pukają do pana Burmistrza, a
to dlatego, że rów, jeden z rowów, czy dwa rowy należą do Marszałka, trzeci rów należy
do Powiatu, czwarty rów należy do gminy. No trzeba to jakoś poukładać, to nie może być
tak, że w miejscowości Nowy Lubusz jest pięć, pięciu właścicieli rowu. To tak nie może
być, gdzie rów 120 metrów to jest należy pod Powiat, Pan Burmistrz dokładnie o tym wie,
blokuje cały przepływ wód opadowych i normalnie tam są takie, kurczę, zapomniałem…”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź radnego Andrzeja
Woźniaka i poprosił o sformułowanie konkretnego pytania.
Radny Andrzej Woźniak powiedział: „ Panie Ministrze! Żeby uporządkować te rowy i żeby
zwiększyć środków bardzo dużo do naszej gminy, ponieważ tutaj leżymy w takim
położeniu, że tutaj o każdej porze dnia można tutaj być niebezpiecznie, choćby ostatnio
nawałnica, gdzie tydzień temu naprawdę podtopienia w Nowym Lubuszu i Pławidłach
były bardzo duże, żeby przeznaczyć środków jak najwięcej do naszej gminy. Dziękuję”.
Podsekretarz Stanu Waldemar Sługocki odpowiedział, że jest
to kompetencja
Ministerstwa Rolnictwa i dodał, że należy zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu
i oddzielnie budować relacje. Podsekretarz na zakończenie dodał, że pieniądze na
melioracje są, trzeba uzgodnić to z samorządem województwa.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
otrzymał większość środków, bo około 600 000, 00 zł. Miały być poprawione drogi na
wysokości Pławideł i Nowego Lubusza. Następnie Burmistrz wspomniał o kanałach i
przeznaczonych na nie środkach pomocowych, a następnie dodał, że w dniu dzisiejszym
odbyła się dyskusja z Wojewodą Lubuskim na temat ochrony przeciwpowodziowej.
Burmistrz dodał, że w Pławidłach odbędzie się spotkanie na temat problemów
miejscowości położonych depresyjnie. Dzięki środkom gmina będzie pamiętać o
melioracji.
O godzinie 16:30 wyszedł radny Juliusz Żwirek zmniejszając liczbę radnych do 12.
Kontynuując Burmistrz powiedział, że kończą się środki i należy dobrze przygotować się,
by pozyskać kolejne środki. Kadencja trwa 4 lata, cyt. „ A jak się pali, to się studni nie
kopie”. Burmistrz dodał, że najlepiej szukać informacji u źródła i dlatego częściej chciałby
korzystać z informacji, jakie posiada Pan Waldemar Sługocki.
Podsekretarz Stanu Waldemar Sługocki podziękował za zaproszenie, możliwość
spotkania i pożyczył wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celów.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Podsekretarzowi Stanu Waldemarowi
Sługockiemu za niesioną pomoc i pozytywne nastawienie.
O godzinie 16:35 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę.
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O godzinie 16:50 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady, na których obecnych
było 12 radnych.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy osiedla
mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice - DRUK nr 153.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 153 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku 153 (4 głosy „za”).
Dyskusja:
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że projekt uchwały powinien być zaopiniowany
także przez Komisję Rozwoju Gospodarczego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że sprawa jest prosta,
bezpieczeństwo i porządek publiczny to domena Komisji Sfery Socjalnej. Sugestia
radnego Czesława Dzierniejki jest słuszna i choć projekt został odpowiednio
zaopiniowany, to w przyszłości Komisja Rozwoju Gospodarczego także będzie opiniować.
Radny Zbigniew Kubik powiedział, że podoba mu się inicjatywa nazwania osiedla i
zaproponował, by ulicom w Drzecinie także nadać nazwy.
Sołtys Drzecina Ryszard Świderski powiedział, że o powstaniu osiedla dowiedział się z
dokumentów sesyjnych, a następnie dodał, że jest zwolennikiem nazwania ulic w
Drzecinie. Pan sołtys powiedział, że nazwa „Bajkowe” kojarzy się z bajką, czymś ładnym i
zaproponował, by właściciele działek stworzyli perspektywę całego osiedla, które będzie
nastrajało jak bajka.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy po to, by nadać nazwę, musi być najpierw
organizacja wewnętrzna osiedla?
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że takich wymogów nie ma i
dodała, że nadanie nazw ulicom stanowi problem, ponieważ wiąże się to z wymianą
dowodów mieszkańców.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że nadanie nazwy „Bajkowe”, to chwyt reklamowy
dla właściciela, który działki sprzedaje.
Radny Andrzej Woźniak powiedział: „ Pani Przewodniczący, ja tu popieram akurat sołtysa
z Drzecina w tej sprawie. Chciałbym się ustosunkować co do tego planu przestrzennego
na osiedle Bajkowe. Mam pytanie do pana naczelnika. Znaczy inaczej. Powiem tak. Tutaj
co Pan Świderski powiedział, właściciel powinien najpierw przygotować całą infrastrukturę:
drogi, chodniki, itp, albo deklarację jakąś złożyć. To nie może być tak, że dajemy zgodę
na zmianę palnu, mieszkańcy nasi ze Słubic, czy z gminy …”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź radnego Andrzeja
Woźniaka, mówiąc, że projekt uchwały dotyczy nadania nazwy, a o sprawach
organizacyjnych wspomniał już sołtys Ryszard Świderski. Przewodniczący powiedział, że
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aby nadać nazwę nie trzeba najpierw budować infrastruktury i dodał, że należy skupić się
nad meritum uchwały, ponieważ dyskusja zaczyna odbiegać od tematu.
Radny Andrzej Woźniak powiedział: „ Ja to rozumiem to wszystko, tylko w przyszłości to
jest bardzo niebezpieczne, ponieważ podzieliło się działki, sprzeda się działki,
mieszkaniec, obywatel naszej gminy później będzie żądał od miasta i gminy budowy
chodnika, lampy postawienia. To jest problem. Dlatego Osiedle Bajkowe niech powstaje,
jestem za”.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 153 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XV/121/2011 RM w Słubicach w
sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego
w Drzecinie, gmina Słubice.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – DRUK nr 154.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 154 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan, która dodała, że projekt powstał na wniosek dyrektorów szkół
gimnazjalnych i wspomniała o pozytywnej opinii związków.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku 15 (4 głosy „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 154 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr XV/122/2011 RM w Słubicach w
sprawie
określenia
zasad
rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego.
Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia statutu Zespołu
Administracyjnego Oświaty w Słubicach – DRUK nr 155.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 155 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan i poinformowała o wygenerowanym błędzie w punkcie „X”, który
został poprawiony.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku 155 (4 głosy „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 155 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
13

Uchwała nr XV/123/2011 RM w Słubicach w
sprawie
uchwalenia
statutu
Zespołu
Administracyjnego Oświaty w Słubicach.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie: likwidacji Zakładu Administracji
Mieniem Komunalnym – zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w jednostkę
budżetową oraz w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Zakład Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach - DRUK nr 156.
Projekty uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 156 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 156 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku 156 (4 głosy „za”).
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że sprawa była przedmiotem
wnikliwej dyskusji na posiedzeniach komisji i zapytał, czy przewiduje się zwolnienia
pracowników?
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że nie.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 156 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr XV/124/2011 RM w Słubicach w
sprawie: likwidacji Zakładu Administracji Mieniem
Komunalnym – zakładu budżetowego w celu jego
przekształcenia w jednostkę budżetową oraz w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w
Słubicach.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania statutu Zakładowi
Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – jednostce budżetowej - DRUK nr 157.
Projekty uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 157 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 157 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku 157 (4 głosy „za”).
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Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 157 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr XV/125/2011 RM w Słubicach w
sprawie nadania statutu Zakładowi Administracji
Mieniem Komunalnym w Słubicach – jednostce
budżetowej.
O godzinie 17:15 na obrady wróci ła radna Krystyna Baczyńska zwiększając liczbę radnych
do 13.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Słubicach - DRUK nr 158.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 158 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan, która poprosiła radnego Mariusza Olejniczaka o przedstawienie
protokołu zespołu opiniującego, a następnie o wybranie komisji skrutacyjnej, która
zaplombuje urnę i ostempluje karty do głosowania.
Radny Mariusz Olejniczak odczytał protokół zespołu opiniującego.
(Protokół w załączeniu)
Radny Mariusz Olejniczak dodał, że wszyscy kandydaci spełnianą wymagania formalne,
opinia jest pozytywna, a następnie odczytał listę kandydatów na ławników.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, cyt.: „ Panie Przewodniczący, wysoka Rado! Byłam
w tej komisji opiniującej te wnioski. To ja bym chciała zwrócić uwagę na kandydaturę Pani
Teresy Rukawisznikow, uważam że jest to moim obowiązkiem w związku z tym, że jednym
punktem mojej skargi do Pani Wojewody było to, że Pani Teresa w niewyjaśnionych
okolicznościach otrzymała od gminy w 2010 r., 3 grudnia mieszkanie i do dzisiejszego dnia
nie zostało to wyjaśnione. Ja rozumiem, że to decyzja wyboru ławników należy do Rady,
więc uważam, że moim obowiązkiem jest to zgłosić. Dziękuję bardzo”.
Przewodniczący Rady miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że oczywiście radna ma do
tego prawo.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że sprawa poruszona przez radną jest dla niego
nowa i nie było o niej mowy na posiedzeniu komisji dnia 8 września. Jest to prywatna
uwaga radnej Krystyny Skubisz i nie rzutuje ona na kandydaturę Pani Teresy
Rukawisznikow.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że każdy radny ma prawo wygłosić swoją
opinię, a następnie poprosił o powołanie Komisję Skrutacyjną i wysunięcie w tym celu
kandydatur.
Zostały zaproponowane kandydatury:
- radna Maria Skalniak – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej,
- radny Jarosław Sadowski – członek Komisji Skrutacyjnej,
- radna Ewa Chustecka – członek Komisji Skrutacyjnej.
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Kandydaci potwierdzili chęć uczestniczenia w Komisji Skrutacyjnej.
„Za” w/w składem Komisji Skrutacyjnej głosowało jednogłośnie 13 radnych.
O godzinie 17:20 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę na czas czynności
podjętych przez komisję skrutacyjną.
O godzinie 17:30 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił posiedzenie, na którym
obecnych było 13 radnych.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Maria Skalniak wytłumaczyła radnym zasady
głosowania.
Radny Jarosław Sadowski rozdał radnym karty do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej poinformowała, że urna wyborcza jest pusta, a
następnie poprosiła o wrzucanie kart z oddanymi głosami zgodnie wyczytywaną listą
radnych.
O godzinie 17:35 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę dla prac Komisji
Skrutacyjnej.
O godzinie 17:45 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił posiedzenie, na którym
obecnych było 12 radnych.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej.
(protokół w załączeniu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił o wpisanie do projektu uchwały
nazwisk ławników zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 158 głosowało jednogłośnie 12 radnych.
Uchwała nr XV/126/2011 RM w Słubicach w
sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Słubicach.

Punkt 14.
Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego „Akcja Lato 2011” –
Druki nr: 160A, 160B, 160c.
(Informacje w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przypomniał, iż punkt 15 porządku został
omówiony wcześniej.
Punkt 16. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
O godzinie 17:55 wyszedł radny Zbigniew Kubik zmniejszając liczbę radnych do 11.

16

Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz sprawozdanie międzysesyjne uzupełnił o informacje
dotyczące:
- spotkania polsko-niemieckiego dnia 26 września na temat możliwości zamieszkania
polskich obywateli we Frankfurcie Nd Odrą,
- wizyty Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka i Europosłów w
Słubicach dnia 27 października b.r.,
- przygotowań do wspólnej sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą,
- niepokoju o realizację programu naprawczego,
- trudności realizacji założeń dotyczących sprzedaży działek,
- termomodernizacji budynków,
- naprawy dachów i stolarki okiennej,
- remontu podwórka przy Placu Przyjaźni 9,10,
- porządkowania rowów melioracyjnych,
- łatania dziur,
- naprawy oświetleń,
- nawałnicy, pożaru firmy WAPO i związanego z tym problemu z dostawą wody,
- problemu z firmą ENEA i brakiem prądu przez 3 dni na terenach wiejskich,
- braku chętnych na zakup udziałów w KSSSE,
- niekorzystnych dla gminy procedurach przetargowych,
- mogących pojawić się problemach związanych z wypłatami dla pracowników urzędu –
być może pracownicy pensje będą mieli płacone w ratach,
- informowania radnych o problemach gminy,
- spotkania z dyrektorem Agencji Rynku Rolnego,
- projektów nauczania języka niemieckiego w szkołach,
- lokali w budynku po Policji,
- pomysłu podsuniętego przez sołtysa Rybocic Jerzego Siodlarza w sprawie świetlicy w
Rybocicach.
Punkt 17 i 18. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radna Krystyna Baczyńska wniosła o:
- remont rur odprowadzających wodę deszczową i uwzględnienie wniosku, który złożyła do
budżetu w tej sprawie,
- naprawę lampy w Golicach przy ul. Wodnej 4, która została zdemontowana przez firmę
ENEA,
- wytłumaczenie Sołtysom na najbliższych zebraniach zasadę funkcjonowania funduszu
sołeckiego,
- zrobienie wyszukiwarki umożliwiającej w łatwy sposób odnajdywanie kwater na
cmentarzu, a także o umieszczenie w Internecie spisu grobów.
Radny Józef Grabowski wniósł o:
- zrobienie oświetlenia na ul. Krótkiej pod numerami od 1 do 6 a także na Al.
Niepodległości,
- poprawne ustawienie odwróconych znaków na ul. Kilińskiego.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o oświetlenie Kolonii Nowy Lubusz.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz poinformował radnego Andrzeja Woźniaka, iż droga, o
której oświetlenie prosi, należy do Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.
Radny Andrzej Woźniak podziękował poprzedniemu Burmistrzowi Słubic, Radzie Miejskiej
i Marszałkowi za środki na świetlicę w Drzecinie.
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Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz podziękował radnemu Andrzejowi Woźniakowi, a
następnie wyjaśnił, iż za poprzedniej kadencji została przygotowana jedynie dokumentacja
na budowę świetlicy w Drzecinie bez zabezpieczenia środków, którymi zajęła się obecna
kadencja, która zdołała pozyskać 50% dofinansowania. Burmistrz wspomniał także o
miłym akcencie jakim było otwarcie świetlicy. Następnie Burmistrz powiedział, że na
terenie gminy jest 2 500 lamp, z których około 450 nie działa od przeszło 2 lat. Lampy są
stare, pochodzą z lat 70-siątych i powinny być wymienione, nie naprawiane, a chodzi o
wymianę kabli z aluminiowych na miedziane. Burmistrz dodał, że w sprawie oświetlenia
nie pozostaje bierny, choć ENEA nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i jest
monopolistą. Burmistrz dodał, że ustawienie trzech lamp na odcinku 100 metrów to koszt
180 000,00 zł. plus cena za projekt. Konserwacja jednej lampy to koszt oko ło 140,00 zł, a
do tego dochodzi jeszcze opłata za energię. Gmina nie ma pieniędzy i w związku z tym
Burmistrz poprosił o cierpliwość i nadmienił, że są jeszcze drogi do łatania i rowy
melioracyjne do udrożnienia. W pierwszej kolejności należy utrzymać szkoły i opiekę
społeczną. Burmistrz dodał, iż zdaje sobie sprawę z faktu, że potrzeby są większe, ale nie
ma środków i trzeba wybierać to, co jest najbardziej potrzebne. Następnie Burmistrz
wspomniał o problemie z bazarem, podziękował sponsorom i dodał, że jest osoba, która
chce ufundować place zabaw przy szkołach. Burmistrz zaapelował do osób, by dbały o
swoje nieruchomości. Jeśli chodzi o znaki, to przetarg wygrała firma FEMAR, która nie
wywiązuje się z umowy przez co gmina jej nie płaci. Na terenie gminy jest około 260
znaków, które Straż Miejska kontroluje. Następnie Burmistrz powiedział o aktach
wandalizmu na terenie gminy i o roli monitoringu, pro blemie z samochodami dostawczymi i
wywożonych odpadach do lasu. Burmistrz poprosi ł, by mieszkańcy wszelkie przejawy
wandalizmu zgłaszali, ponieważ, cyt: „ Jak jest przyczyna, to musi być skutek, a skutkiem
będzie kara”. Następnie Burmistrz powiedział o:
- korzyściach dla sołectw w związku z funduszem sołeckim,
- problemie z boiskiem przy Szkole Podstawowej w Kunowicach, ponieważ Urząd
Marszałkowski uważa, iż nie jest to inwestycja społeczna,
- planach dotyczących odnowy wsi, które będą sukcesywnie realizowane,
- zachęcaniu, by wspólnoty mieszkaniowe dbały o swoje podwórka,
- idei komunikacji w mieście,
- dziennikarzu i problemie związanym z cmentarzem,
- problemie odwodnienia ul. Sienkiewicza.
O godzinie 19:00 obrady opuścił radny Andrzej Woźniak zmniejszając liczbę radnych do
10.
Kontynuując Burmistrz powiedział o:
- problemie melioracji , której zrobienie to koszt oko ło 20 000 000,00 zł.,
- sypiących się podjazdach do budynków,
- krawężnikach,
- samochodach mytych na podwórkach i wymianie oleju,
-przeszkadzających sąsiadom urządzeniach klimatyzacyjnych umieszczanych na
budynkach,
- możliwości zrobienia wybiegu dla psów.
Na zakończenie Burmistrz dodał, że problemów jest bardzo dużo, a w dniu dzisiejszym w
Golicach odbędzie się jeszcze spotkanie w sprawie Ochotniczej Straży Pożarnej.
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Punkt 19. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przypomniał, że w dniu jutrzejszym
odbędzie się „Golicka Mila”, a następnie podziękował Staroście Słubickiemu za poparcie w
sprawie obwodnicy.
Sołtys Rybocic Jerzy Siedlarz zaprosił radnych i mieszkańców na obchody Dnia Weterana
Straży Granicznej, które będą miały miejsce w sobotę o godzinie 11:00 na Placu
Bohaterów w Słubicach.
Radny Mariusz Olejniczak podziękował za inwestycję w Drzecinie, która sprawiła
mieszkańcom wiele radości. Radny dodał, że dnia 18 września wraz z Burmistrzem
uczestniczyli w „Jesieni w Gliśnie” i dodał, że gmina Słubice była sponsorem nagród.
Punkt 20. Zamknięcie XV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 19:10 zamknął obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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