Protokół nr XVI
z przebiegu XVI Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 27 października 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 13:00 do 17:40 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011 – DRUK nr 161.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 162.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego – DRUK nr 163.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy – DRUK
nr 164.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy – DRUK
nr 165.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach Nr L/481/10 z dnia 26 maja 2010 r. – DRUK nr 166.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny
Skubisz na bezczynność Burmistrza Słubic oraz nienależyte wykonywanie zadań
przez dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK
nr 167.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych – DRUK nr 168.
10. Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słubice
w celu zapoznania opinii w sprawie realizacji projektu wspólnej tramwajowej
komunikacji miejskiej w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą – DRUK nr 169.
11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 – DRUK
nr 170.
12. Informacja dotycząca działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Słubicach – DRUK nr 171.
13. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
14. Interpelacje.
15. Wolne wnioski radnych.
16. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
17. Zamknięcie XVI sesji Rady Miejskiej.
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Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 13:00 otworzył XVI sesję Rady
Miejskiej w Słubicach.
Na ogólną liczbę 15 radnych na początku sesji uczestniczyło na początku14 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 z XV sesji z dnia 22 września 2011 r. nie zgłoszono i został on
przyjęty przez aklamację.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poinformował, że w związku z prośbą,
swoją prezentację przedstawi Prezes Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty Piotr Chara.
Prezes Piotr Chara podziękował za zaproszenie a następnie zaprezentował przygotowany
materiał.
O godzinie 13:15 przyszedł radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do 15.
Prezes Piotr Chara powiedział parę słów na temat godzin pracy biura, ilości pracowników,
dobrze przygotowywanych wniosków przez Gminę Słubice, zasługi Pana Przemysława
Karg, pomyślnej współpracy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował za prezentację.
Prezes Piotr Chara przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej książki
i opracowania dotyczące fundacji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował za prezent i dodał, że
będzie on do wglądu dla zainteresowanych w Biurze Rady.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy coś się robi w tej kwestii, by turysta do tych miejsc
mógł dotrzeć? Czy będą zrobione ścieżki rowerowe, o które radna zabiega od 5 lat i czy
będzie mała gastronomia?
Prezes Piotr Chara odpowiedział, że do tej pory były to projekty miękkie i w związku z tym
infrastruktura nie mogła powstać. Prezes dodał, że Fundacja będzie miała na uwadze
temat poruszony przez radną, choć z infrastrukturą jest kłopot związany z właścicielami
gruntu. Obecnie przygotowywane są dokumenty na ten temat.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy w
oprowadzający osoby chcące zwiedzać?

ramach Fundacji są przewodnicy
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Prezes Piotr Chara odpowiedział, że Fundacja cierpi na niedobór osób i dodał, że są
osoby odpowiedzialne za poszczególne rzeczy, ale nie ma osoby, która zna łaby się na
wszystkich walorach turystycznych.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, cyt. „ale są”.
Prezes Piotr Chara potwierdził, że są i dodał, że sam odwiedza szkoły i opowiada o
walorach, prezentuje Fundację w atrakcyjnej formie i udostępnia materiały. Brakuje jednak
osoby, która znałaby wszystkie walory turystyczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował prezesowi za prezentację i
przedstawienie Fundacji.
Punkt 2 i 3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2011 - DRUK nr 161.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 - DRUK nr 162.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach o nr: 161 i 162 omówił Skarbnik
Gminy Rafał Dydak, który dodał, że
na początku listopada odbędzie się sesja
nadzwyczajna. Skarbnik zdementował także krążące plotki i wspomniał o zablokowanym
przez Wielkopolski Bank Kredytowy kredycie i konieczności poszukania kolejnych
oszczędności.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 161 (7 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 161 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 162 (7 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 162 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba wyraziła swoje zadowolenie, że oświata, jak i pracownicy urzędu
dostaną wynagrodzenia. Radna dodała, że zwiększa się zadania gminy, a pieniędzy nie
zapewnia, co powoduje problemy finansowe.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie cieszy się z budżetu. Radny dodał, że budżet miał
być zrealizowany i naprawiony, a ktoś gminę wciska w większe kłopoty. Następnie radny
powiedział parę słów na temat podwyżek dla nauczycieli i związanego z tym transferu z
poszczególnych działów, który przyniósł oszczędności w wysokości 200 000,00 zł, a nadal
brakuje jeszcze 400 000,00 zł. W maju burmistrz wysłał pismo w sprawie subwencji, więc
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Pani Minister Fedak powinna na pismo udzielić odpowiedzi. O wsparcie należy poprosić
także Panią Senator Helenę Hatka i Panią Poseł Elżbietę Rafalską. Radny dodał, że
należy napisać kolejne pismo w imieniu Rady.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że pismo powinno dotrzeć
także do parlamentarzystów.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że sprawa nie dotyczy jedynie pensji dla
nauczycieli, ale także opłat, prądu i innych rzeczy. Dotacje nie wzrastają, choć wszystko
drożeje i stąd problem.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz zdementował artykuł z gazety Kostrzyn-Słubice
mówiąc, iż nauczyciele otrzymali dodatki zmniejszone. Gmina startowa ła z zadłużeniem
79%. Jest wiele gmin, które w ogóle sobie nie radzą, a Gmina Słubice stara się radzić
sobie. Oświata i opieka społeczna stanowią prawie 60% budżetu. Wynagrodzenia
stanowią 12 000 000,00 zł, a subwencja jest w wysokości 8 000 000,00 zł. Burmistrz
powiedział, że szanuje oświatę i każde zainwestowane w nią środki będą procentować.
Wszystkie wymagane wynagrodzenia są wypłacane, a w szkołach jest i będzie ciepło.
Dochody nie są zgodne z oczekiwaniami i stąd problemy, a koszty rosną, jak słusznie
zauważyły radne: Kiba i Baczyńska. Doszło wiele spraw, które nie były planowane w
budżecie. Wszystko zostało uregulowane i jest płacone na bieżąco, kanalizacja PamięcinGolice także. W sprawozdaniu za III kwartał jest nadwyżka 1 300 000,00 zł. Zobowiązania
są bardzo wysokie, m.in. wobec banków. Następnie burmistrz powiedział o spotkaniu w
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i konieczności zejścia do zadłużenia w wysokości 60%.
W pierwszej kolejności należy płacić zobowiązania. Obecnie na wynagrodzenia brakuje
około 350 000,00 zł. Wszyscy starają się, by problem rozwiązać. Burmistrz powiedział, że
przykro mu z faktu, iż nie było nagród z okazji Dnia Nauczyciela i dodał, że zrobi wszystko,
by środowisko oświatowe dostało to, co mu się należy. W grudniu gmina rozliczy się ze
wszystkim. Praca jest bardzo dobra, do pokonania zostało 19 punktów wskaźnika
zadłużenia. Na dzień dzisiejszy zadłużenie wynosi 65%, a było 79%. Burmistrz poprosił o
zrozumienie działań i podziękował przedsiębiorcom za dotacje, które wyniosły prawie 100
000,00 zł. Następnie wspomniał o placach zabaw przy szkołach podstawowych dla
sześciolatków. Są osoby, które widzą „światełko w tunelu” i chcą pomóc. Czas jest krótki i
nie ma drugiej gminy, która zeszła tak z zadłużenia jak gmina Słubice. 5% to około 5 000
000,00 zł, których w budżecie nie da się wygospodarować. Burmistrz wspomniał o wizycie
u Pani Poseł Bożeny Bukiewicz i Pani Marszałek Elżbiety Polak. Gmina musi radzić sobie
sama i zejdzie do 60% zadłużenia. W przyszłym roku także będą problemy, nie ma
możliwości na pozyskanie środków z zewnątrz. Pani Poseł Bożena Bukiewicz
zagwarantowała spotkanie z Ministrem Finansów w grudniu. Ministerstwo Edukacji
Narodowej nie odpowiedziało na żadne pismo, ani na monit. Burmistrz dodał, że trwa
akcja dziennikarska informująca o nauczycielach, karcie nauczyciela i decyzjach urzędów.
Na zakończenie burmistrz dodał, że w końcu zostanie to zauważone przez polityków. Jest
duża poprawa i wszystkie sprawy należy wyprostować.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jeśli gmina godzi się, to ktoś sobie to odpuści, więc
należy wysłać kolejne pismo.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że determinację należy pokazać, by ktoś w
końcu zauważył.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 161 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVI/127/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2011

„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 162 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVI/128/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 20112026.
Punkt 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego –
DRUK nr 163.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 163 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli 6 głosami „za” uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 163, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 163 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba podziękowała burmistrzowi za umieszczenie 15 stowarzyszeń w
budynku po Zespole Administracyjnym Oświaty za opłatę, która nie jest wygórowana.
Radna dodała, że już widać lepszą współpracę i bliższe kontakty pomiędzy
stowarzyszeniami.
Radny Jakub Piosik powiedział, że w rozdziale piątym czytamy, że ustala się następujące
zadania priorytetowe gminy w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Radny zapytał, czy gmina zamierza zlecić dla
organizacji pozarządowej utworzenie na terenie gminy warsztatów terapii zajęciowej, czy
też gmina chce poprzez to zadanie dofinansować w części nie objętej środkami PEFRONu kosztów uczestnictwa obywateli naszej gminy w warsztacie terapii zajęciowej w
Żabicach? Radny dodał, że nie do końca ten zapis jest dla niego jasny i stąd to pytanie.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że na obecną chwilę nie można
odpowiedzieć, czy objęte zostaną osoby, które obecnie są w Żabicach. W ramach
konkursu, jeżeli wystąpi stowarzyszenie, które będzie współfinansowało tego typu
działanie, to być może będzie mogło pozyskać środki. Ale stowarzyszenie a nie, jak np
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W momencie kiedy dane stowarzyszenie
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przystępuje do konkursu, to oczywiście musi być konkurs skierowany do społeczeństwa
słubickiego. W związku z czym jeśli pojawi się stowarzyszenie i będzie chciało na ten cel
przeznaczyć środki, będzie konkurs na to, to będzie mogło pozyskać środki.
Radny Jakub Piosik powiedział, że działa warsztat terapii zajęciowej w Żabicach, który po
części w 50% zabezpiecza potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu gminy i stąd
pytanie. Radny dodał, że przeznaczonych jest 225 000,00 zł na sfinansowanie całego
programu i w związku z tym jest za tym, by ten punkt z projektu całkowicie wykreślić,
ponieważ gmina przy tych środkach nie jest w stanie sfinansować prowadzenia terapii
zajęciowej. Nie ma co się oszukiwać, ale na dzień dzisiejszy nie jest to realne.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że od radnego Jakuba Piosika, który jest
jednocześnie dyrektorem Centrum Pomocy Rodzinie, otrzymał informację, by do dnia 10
listopada 2011 r. zająć stanowisko w sprawie Żabic. Następnie Burmistrz powiedział parę
słów na temat planu i zasadności budowy obiektu przy Placu Bohaterów. Burmistrz
powiedział, że sprawą poruszoną w piśmie radnego Jakuba Piosika zajmie się osobiście i
dodał, że oczekuje pomocy i podpowiedzi ze strony radnego.
Radny Jakub Piosik powiedział, że dnia 1 grudnia rusza Powiatowy Ośrodek Wsparcia,
więc osoby z Gminy Słubice będą mogły z niego korzystać. Następnie radny złożył
wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały pkt 5.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że gmina z tych zadań wywiązuje się,
organizacje zostały skupione w jednym miejscu. W ramach centrum działa kilka
stowarzyszeń, które prowadzą terapie zajęciowe dla członków i stąd ten zapis w projekcie
uchwały.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że projekt uchwały dotyczy rocznego programu działania
z organizacjami pozarządowymi, więc dotyczy to nie tylko opieki, ale i sportu i turystyki. Są
to istotne sprawy dotyczące spraw finansowych, jest regulamin otwartego konkursu, Rada
Miejska w jednym przypadku przyjmuje kwotę, którą się rozporządza na różne
stowarzyszenia. Rada Miejska przyjmuje w budżecie propozycje, zbiera się komisja, która
środki rozdziela. Rada Miejska o rozdziale środków nie decyduje, ponieważ decyzja ta
należy do kierownika urzędu, którym jest burmistrz. Rada Miejska nad zadaniami nie
dyskutuje. Radny dodał, że powiedział o tym, by była pełna jasność, że to nie Rada
Miejska decyduje.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że dyskusja nie była merytoryczna i dodała, że
regulamin należy przyjąć w zaproponowanej formie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że nie jest to finansowanie,
tylko dofinansowanie i wspieranie i taka jest tu rola Rady Miejskiej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 163 głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
.
Uchwała nr XVI/129/2011 RM w Słubicach w
sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
i
stowarzyszeniami
jednostek
samorządu terytorialnego.
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Punkt 5 i 6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy – DRUK nr 164.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na
przyznanie
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej na rzecz najemcy – DRUK nr 165.
Oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w drukach o nr: 164 i 165 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 164 (7 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 165 (7 głosów „za”).
Dyskusja:
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że osobiście był pod adresami w jednym przypadku
przeprowadził rozmowę, osoby te zamieszkują tam od zakończenia wojny. Radny dodał,
że popiera projekty uchwał.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała, czy razem sprzedawana jest działka?
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział twierdząco.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że bonifikaty są po to, by pozbyć się lokali
obarczających Zakład Administracji Mieniem Komunalnym. Radny dodał, że jest to
jednoznaczne w przypadku budynku, natomiast nie jest to jednoznaczne w przypadku
gruntu, który budzi niepokoje. Radny dodał, że na posiedzeniu komisji nie miał
wątpliwości.
Radny Jakub Piosik zapytał, kto będzie nabywcą nieruchomości z imienia i nazwiska?
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że wiedział, iż to pytanie padnie z ust
radnego. Są to osoby zamieszkujące nieruchomość od momentu oddania do użytku.
Osoby te dbają o te nieruchomości.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że nazwiska osób można podać,
ale nie trzeba.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że odpowiedź zostanie przygotowana w
formie pisemnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz zapytał, czy pisemna odpowiedź
usatysfakcjonuje radnego Jakuba Piosika?
Radny Jakub Piosik odpowiedział twierdząco.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 164 głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała nr XVI/130/2011 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na przyznanie
pierwszeństwa
w
nabyciu
nieruchomości
zabudowanej na rzecz najemcy.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 165 głosowało 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się”
od głosowania.
Uchwała nr XVI/131/2011 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na
przyznanie
pierwszeństwa
w
nabyciu
nieruchomości
zabudowanej na rzecz najemcy.
Punkt 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach Nr L/481/10 z dnia 26 maja 2010 r. – DRUK nr 166.
Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 166 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 166 (7 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w
druku 166(4 głosy „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 166 głosowało jednogłośnie 15 radnych.
Uchwała nr XVI/132/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany załącznika do Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach Nr L/481/10 z dnia 26 maja
2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:05 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 15:20 wznowił posiedzenie, na
którym obecnych było 15 radnych.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny
Skubisz na bezczynność Burmistrza Słubic oraz nienależyte wykonywanie zadań przez
dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – DRUK nr 167.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przypomniał, że na poprzedniej sesji
projekt uchwały był proponowany, ale z tego względu, że radna wniosła o przesłuchanie
Pana Szołtuna, punkt dotyczący projektu został zdjęty z porządku sesji. Odbyło się
spotkanie w sprawie ewentualnych, nowych okoliczności. Od strony formalno-prawnej
wspomagała Pani Sekretarz Gminy. Wydawało się, że wątpliwości zostały wyjaśnione.
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Skarżąca ponownie wnosi o wysłuchania Pana Szołtuna. Przed sesją odbyła się rozmowa
z radcą prawnym , który rozwiał wątpliwości. Takie przesłuchanie nie jest możliwe i ta
prośba nie zostanie uwzględniona, ponieważ ewentualne wyjaśnienia można było wnieść
wcześniej, a poza tym nic by to nie zmieniło. Prokuratura także postępowanie umorzyła.
Przewodniczący dodał, ze Sejm może „bawić się” w komisję śledczą, natomiast Rada
Miejska nie może i nie ma takiej potrzeby.

Projekty uchwał zgodnie z załącznikiem jak w druku nr 167 omówiła Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Maria Skalniak i odczytała postanowienie z Prokuratury Okręgowej w
Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2010 r. o odmowie wszycia śledztwa.
O godzinie 15:25 wyszła radna Krystyna Baczyńska zmniejszając liczbę radnych do 14.
Dyskusja:
O godzinie 15:27 wróciła radna Krystyna Baczyńska zwiększając liczbę radnych do 15.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował za wyczerpujące omówienie
skargi.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że sprawa dotyczy lat 2009-2010 i dodał,
że nie chce, by ktoś pomyślał, że zaniedbuje Zakład Administracji Mieniem Komunalnym.
Burmistrz dodał, że jest kontynuatorem poprzednika. Dokumentów jest dużo. ZAMK
zmienił swoją zasadę działania i rozliczania, nie ma długów, stał się jednostką budżetową
nadzorowaną przez burmistrza. Burmistrz poprosił, że jeśli ktoś posiada jakieś informacje,
czy też dowody, by kierował je do Prokuratury lub innych organów ścigania. Domniemania
nie mają zastosowania i sprawa zostaje do decyzji radnych. Na zako ńczenie Burmistrz
poinformował, ze jest kontynuatorem władzy od 15 grudnia 2010 r. i takie rzeczy w ZAMK
nie dzieją się.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że, cyt: „ Pani Przewodnicząca, chciałam zwrócić
uwagę, że pismo, które Pani przeczytała z Prokuratury z Gorzowa nie dotarła Pani do
tego pisma, tylko ja dotarłam do tego pisma i zostało ono przeze mnie właśnie w ten
sposób pokazane do wiadomości. Pani Przewodnicząca! Moja skarga od lipca krąży,
jedna sesja druga sesja. Jeśli Pani dotarła do takiej wiedzy, to dlaczego na pierwszej sesji
nie zostało to przedstawione i problem byłby rozwiązany? A ja staram się udowadniać
moimi pismami, moimi potwierdzeniami, moimi dokumentami i nikt nie chce tego wziąć
pod uwagę. Nie wiem. Moje dokumenty, moje twierdzenia nie mają tutaj żadnego
znaczenia, ale słowa, które twierdzi pan dyrektor – one mają znaczenie. Pani
Przewodnicząca! Ja, to nie jest mój wymysł. To jest wymysł mieszkańców Słubic i to ja dla
nich pracuję i to w imieniu ich tutaj reprezentuję. Mam protokół z dnia 13 marca. Czy Pani
Przewodnicząca czytała ten protokół? Cały? Nie! To naprawdę nie..”
Przewodnicząca Komisji Rewizyjne Maria Skalniak poprosił, by radna Krystyna Skubisz
nie zadawała pytań i na nie sama odpowiadała.
Radna Krystyna Skubisz zapytała ponownie, czy Pani Przewodnicząca czytała protokół z
dnia 13 marca?
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Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił o prowadzenie dyskusji w
sposób merytoryczny i dodał, że stawiane pytania nie są przedmiotem dyskusji nad
drukiem nr 167. Przewodniczący poprosił o zapanowanie nad emocjami i nie przerywanie
innym wypowiedzi.
Radna Krystyna Skubisz przeczytała swoje pismo z dnia 24 października dotyczące druku
nr 167 projektu sporządzonego dnia 27 września 2011 r.
(pismo w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał radnej Krystynie Skubisz,
ponieważ pismo otrzymała zarówno Komisja Rewizyjna, jak i Radni Rady Miejskiej.
Przewodniczący dodał, że nie będzie dopuszczał takiej formy, ponieważ pismo zostało
upublicznione i poprosił, by nie odnosić się do Komisji Rewizyjnej, tylko do druku.
Radna Krystyna Skubisz podziękowała.
Radny Jakub Piosik zaproponował, by przejść do głosowania.
Radny Andrzej Woźniak poparł przedmówcę.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 167 głosowało 12 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie głosuje.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że nie ma takiej możliwości skoro
radny jest obecny na sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powtórzył, że „za” podjęciem uchwały jak
w druku nr 167 głosowało 12 radnych, 1 radny głosował „przeciwko”, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Uchwała nr XVI/133/2011 RM w Słubicach w
sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Skubisz
na
bezczynność
Burmistrza
Słubic oraz
nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w
Słubicach.
Punkt 9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych – DRUK nr 168.
(w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz omówił najważniejsze błędy popełniane
przy wypełnianiu oświadczeń, a szczegółowa analiza pozostaje do podpisu przez radnych
w Biurze Rady Miejskiej.
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Punkt 10. Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta
Słubice w celu zapoznania opinii w sprawie realizacji projektu wspólnej tramwajowej
komunikacji miejskiej w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą – DRUK nr 169.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan powiedziała, że problemem była niska
frekwencja. Uwagi dotyczyły wysokości kosztów, przebiegu trasy, niewspółmierności
kosztów do przebiegu trasy, niepotrzebnych drga ń.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że na 1 stronie jest błąd drukarski, który warto byłoby
poprawić.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że błąd należy poprawić
także w informacji ogólnodostępnej.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział parę słów na temat wspólnej komunikacji,
m.in. o:
- dokumentacji z lat 2010/2011 bez możliwości jego udziału,
- 60 000,00 Euro – koszcie po stronie polskiej za przygotowanie dokumentacji,
- porozumieniu podpisanym przez Burmistrza Bodziackiego z Nadburmistrzem Frankfurtu
bez specyfikacji,
- honorowym podejściu do tematu i o konieczności uiszczenia kwoty za przygotowanie
dokumentacji, chociaż jest ona słabej jakości. Ponadto Burmistrz powiedział, że sąda
internetowa przyniosła negatywny skutek. Rozmowa z Nadburmistrzem Frankfurtu została
przeprowadzona, należy zaprezentować konkretne stanowisko. Być może w przyszłości
będą inne możliwości komunikacyjne i 100% dofinansowania. Autor opracowania nie
napisał skąd wziąć środki na realizację przedsięwzięcia, postawił wiele znaków zapytania.
Dokumentacja jest słaba, nie było na nią możliwości wpływu, ponieważ została ona
przyjęta z powodu terminów ze strony niemieckiej. Po stronie niemieckiej opracowanie jest
dobre, że można tylko pozazdrościć. W naszym opracowaniu są liczne braki. Ta
dokumentacja nie została przyjęta i trzeba podziękować osobom, które zechciały
skorzystać z konsultacji. Odbyły się dwie prezentacje: w Collegium Polonicum i Słubickim
Miejskim Ośrodku Kultury. Burmistrz dodał, że organizacje popierające tramwaj powinny
bardziej zadziałać. Dnia 14 października nastąpi otwarcie mostu dla ruchu autobusowego.
Obecnie bardziej gminie zależy na komunikacji autobusowej. Wszystko jest przygotowane
łącznie z ubezpieczeniem pasażerów. Jest jeden problem, a mianowicie nie ma
możliwości transferu pieniędzy pomiędzy Polską a Niemcami. Każda komunikacja miejska
jest deficytowa i trzeba brać to pod uwagę. Niemcy chcą mieć zabezpieczenie w postaci
transferu w przypadku deficytu. Burmistrz zaznaczył, że w tej kwestii będzie chciał
porozmawiać w dniu jutrzejszym z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym
Buzkiem. Opłata deficytowa to koszt około 25 000,00 Euro przewidywana na jeden rok. W
budżecie na rok 2012 taka kwota zostanie zaproponowana. Jest to pocz ątek nowej
współpracy w tej dziedzinie. Słubice są miastem handlu i usług, więc kupcy do miasta
muszą być przywożeni. Ten jeden problem nie powinien tworzyć przeszkody. Do kwestii
tramwaju nie powinno wracać się. Na razie należy skupić się na komunikacji autobusowej.
Na zakończenie Burmistrz podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przypomniał, że w poprzedniej kadencji
to mieszkańcy Frankfurtu powiedzieli „nie” dla wspólnego tramwaju, wi ęc nie należy się
teraz dziwić naszym mieszkańcom. Przewodniczący dodał, że opracowanie zostało
zrobione „po łebkach” , zlecającym była strona niemiecka, przy czym opracowanie po
stronie niemieckiej jest rzetelne w przeciwieństwie do naszego. Komunikacja jest
potrzebna, ponieważ 15 000 osób przekracza most w ciągu doby.
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Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jako przedstawiciel Wspólnej Komisji prosi, by na
kolejnym posiedzeniu komisji dnia 9 listopada był przedstawiciel urzędu. Dobrze byłoby
wydać oświadczenie w sprawie dokumentów nie do przyjęcia, jednocześnie otwierając
drogę na przyszłość. Porozumienie było zawarte na wspólnej sesji w kwietniu. Spekulacje
są po stronie Frankfurtu, więc oficjalnie strona niemiecka powinna dowiedzieć się jakie jest
stanowisko po polskiej stronie. Na próbę rusza autobus, a tramwaj niech czeka. Temat
trwa od 1998 roku, po stronie niemieckiej aż kipi.
Punkt 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 –
DRUK nr 170.
(druk w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że zaczęły rozwijać się jednostki
niepubliczne: Super Dziecko, Fun Park, nowe przedszkole przy ul. 1 Maja, do którego
wybiera się z wizytą i informację z wizyty przekaże Radnym. Gmina dopłaca 75% do
każdego dziecka w tych przedszkolach. Powstała także Szkoła Podstawowa przy Szkole
Muzycznej, do której uczęszcza 7 dzieci i która rozwija się. Na zakończenie Burmistrz
dodał parę słów na temat wynagrodzenia dla nauczycieli i o możliwości zapoznania się z
dokumentacją.
Punkt 12. Informacja dotycząca działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w
Słubicach – DRUK nr 171.
(druk w załączeniu do protokołu)
Radny Jakub Piosik zapytał, ilu obecnie uczestników liczy Środowiskowy Dom
Samopomocy i ilu planowanych jest uczestników od 1 stycznia?
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że obecnie jest 11 uczestników i dodał,
że w związku z rozporządzeniem zostanie wybudowany obiekt o powierzchni 120 metrów
kwadratowych dla 15 uczestników. Trwa procedura przygotowania dokumentacji
technicznej. Obiekt ma powstać przy Placu Bohaterów w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy
Społecznej, ponieważ lepiej i łatwiej jest wybudować nowy obiekt. Następnie burmistrz
wspomniał o dziennym domu pobytu dla osób starszych i o naciskach z zewn ątrz w tej
sprawie.
Pan Jan Paciejewski zapytał, czy ktoś zna statut jego stowarzyszenia?
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź Pana Jana
Paciejewskiego.
Burmistrz Słubic kontynuując powiedział, że są nowe przepisy, które na dzień dzisiejszy
nie są spełnione, a następnie powiedział parę słów na temat zasadności budowy nowego
obiektu, jego charakteru, zapotrzebowania i zatrudnienia odpowiedniego personelu.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, czy nie lepiej byłoby, gdyby obiekt powstał w miejscu
odosobnionym, wśród zieleni, zamiast na skrzyżowaniu?
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że miejsce jest odpowiednie, jest możliwość
wykorzystania Ośrodka Pomocy Społecznej, dodatkowy atut to ogródek, sąsiedztwo parku
i ładna okolica. Środowiskowy Dom Samopomocy powinien być odrębną jednostką
administracyjną i nie powinien być on pod pieczą OPS.
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Radna Krystyna Baczyńska zapytała w jakich godzinach Środowiskowy Dom
Samopomocy działa, ponieważ na drzwiach nie ma informacji? Radna dodała, że przed
posiedzeniem komisji udała się tam i nie została wpuszczona. Radna dodała, że
chciałaby, aby osoby z zewnątrz były lepiej traktowane, ponieważ budynek jest miejscem
publicznym.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że dom funkcjonuje w godzinach od 8:0014:00 i są one rozpisane w środku. Uczestnicy otrzymują karteczki z indywidualnymi
godzinami. Pani kierownik dodała, że ŚDS jest otwarty od 7:00 do 15:00.
Radny Jakub Piosik powiedział, że każdego roku Wojewoda pyta o środki, które można
otrzymać, więc w 50% dom można byłoby sfinansować z tych środków.
Kierownik OPS Alina Baldys powiedziała, że wie o tym i była na rozmowie w tej sprawie.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że obecnie ŚDS mieści się w kamienicy, gdzie
uczestnicy są obserwowani i dodała, że nie wie, czy wskazane miejsce będzie
odpowiednie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że uwagi zostaną
uwzględnione.
Punkt 13. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
O godzinie 16:30 wyszła radna Krystyna Baczyńska zmniejszając liczbę radnych do 14.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
O godzinie 16:31 wróciła radna Krystyna Baczyńska zwiększając liczbę radnych do 15.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz uzupełnił sprawozdanie międzysesyjne o informacje
dotyczące:
- portu i statków, które będą pływać po Odrze, pogłębienia portu, który obecnie jest zbyt
płytki, kolejnych projektów RZGW, platformy do wędkowania, miejsca do wodowania
jednostek pływających (łódek, kajaków), dużego zainteresowania rzeką,
- otwarcia autostrady w Trzcielu dnia 6 grudnia b.r., drogi przejazdow ej pod mostem, którą
chciano zamknąć, ale nie zostanie zamknięta, wybudowania nowej drogi, którą gmina
będzie mogła przejąć,
- otwarcia bazaru dnia 22 października b.r., na którym będzie 420 stoisk handlowych;
modernizacji skrzyżowania z ul. Folwarczną; pertraktacji ze stowarzyszeniem w sprawie
oddania gminie parkingu na terenie bazaru tymczasowego , ul. Kupieckiej; potrzeby
podpisania nowego porozumienia; demontażu pawilonów; braku informacji na temat ilości i
rodzaju podmiotów handlujących,
- rozwiązanego problemu odwodnienia małego bazaru, problemu braku miejsc do
parkowania przy małym bazarze,
- odsłonięcia dnia 28 października tablicy pamiątkowej przy restauracji Odra, w której
doszło do spotkania Premiera Tadeusza Mazowieckiego z Kanclerzem Niemiec Hel mutem
Hohlem w roku 1990; tablica ufundowana zosta ła przez Pana Mariana Zielińskiego,
- forum obywateli z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem w
Collegium Polonicum dnia 28 października o godzinie 10:30,
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- uroczystych obchodów Dnia Niepodległości 11 listopada; Burmistrz podziękował
dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach Ryszardowi Chusteckiemu za
przygotowanie imprez sportowych,
- dnia 1 listopada, który będzie testem dla organizacji ruchu.
Punkt 14 i 15. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Radny Czesław Dzierniejko wniósł o:
- odpowiednie zabezpieczanie na cmentarzu poprzez zrobienie kaplicy, szcz ątków
ludzkich wydobywanych w trakcie przygotowywania nowych kwater,
- możliwość uiszczania dobrowolnych wpłat przez mieszkańców na rzecz monitoringu –
propozycja ze strony Pan Kazimierza Kornaś zamieszkałego na ul. Żwirki i Wigury,
- wyłączenie, bądź naprawienie nieustannie mrugającej lampy na ul. Grzybowej obok
domu nr 20.
Radna Maria Skalniak wniosła, by zarzuty pod adresem przygotowywanych uchwał w
sprawie skarg kierować do komisji, a nie personalnie, ponieważ pracuje nad nimi cała
Komisja Rewizyjna. Radna dodała, że nie chce, by podział zadań w radzie poróżniał
radnych. Radna wniosła także, by pisma wyrażające niezadowolenie z pacy komisji
przekazywać indywidualnie, a nie do wiadomości wszystkich radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz przystał na prośbę Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej Marii Skalniak.
Radna Ewa Chustecka wniosła o zrobienie ze względów bezpieczeństwa zakazu
parkowania, lub ograniczenia godzinowego na ul. Kopernika na odcinku wzdłuż
przedszkola.
Radny Jakub Piosik wniósł do Skarbnika Gminy o udzielenie pisemnej odpowiedzi w
sprawie wysokości dochodów gminy z tytułu sprzedaży majątku gminy narastająco od dnia
1 stycznia do dnia dzisiejszego.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że jest to kwota 3 995 000,00 zł.
Radny Jakub Piosik podziękował za odpowiedź, a następnie wniósł o przygotowanie przez
Skarbnika Gminy w sposób tabelaryczny na piśmie wykazu osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych, które zalegają ze spłatą podatku od nieruchomości na rzecz gminy wraz z
podaniem wysokości zobowiązania finansowego.
Radny Mariusz Olejniczak podziękował Burmistrzowi Słubic za informację w sprawie
budowy drogi pod przejściem granicznym, ponieważ jak się okazuje, co było przez lata
niemożliwe, choć poprzednie władze też zabiegały o to, stało się możliwe. Następnie
radny wniósł o:
- udzielenie odpowiedzi, czy w związku z planami zagospodarowania przestrzennego
dotyczącymi wariantu ochrony przed powodzią będą ograniczane pozwolenia na budowę
w miejscowości Pławidło i Nowy Lubusz,
- zadbanie o przedmieścia, czyli ul. Transportową i ul. Grzybową i ustawienie na ul.
Transportowej tablicy informacyjnej z planem miasta, kierunkiem i podaniem odległości do
większych miast jak Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, która ułatwiałaby osobom
wysiadającym z pociągu orientację,
- zaapelowanie o wycięcie zagrażających bezpieczeństwu, pochylonych akacji na drodze
powiatowej Świecko – Rybocice,
- monitowanie w Enei o naprawę oświetlenia w Świecku i Lisowie.
14

O godzinie 17:05 wyszedł radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę radnych do 14.

Radna Krystyna Skubisz wniosła o:
- wyjaśnienie w jakim celu i na jaki okres obok siatki sklepu Bricomarche został ustawiony
kontener,
- udzielenie odpowiedzi w sprawie zapytania złożonego dnia 12 kwietnia b.r. w sprawie
uchwał z dnia 14 stycznia i 9 listopada w sprawie dotacji dla ZAMK – w jaki sposób dotacja
ta została rozliczona. Radna dodała, że zamiast udzielenia odpowiedzi została pozwana
do sądu karnego przez Pana Radkiewicza – podwładnego Burmistrza Słubic, a także do
Prokuratury. Najpierw należałby odpowiedzieć na tą interpelację, a dopiero później coś w
tej w sprawie robić.
O godzinie 17:07 wrócił radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do 15.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy w Słubicach będzie dworzec autobusowy?
Radna Krystyna Baczyńska wspomniała, że o sprawie tej mówiła na komisji i otrzymała
odpowiedź, zawiadomiła już Stowarzyszenie Słabowidzących, ale w związku z prośbą
stowarzyszenia ponawia pytanie. Z dniem 1 listopada kończy się umowa Pani Woźniak,
która prowadzi sprawy finansowe dla Stowarzyszenia S łabowidzących. Czy jest możliwość
by ponownie tą Panią zatrudnić i nie stracić z nią kontaktu – chodzi o dwieście parę
złotych. Odpowiedź była taka, że z dniem 1 stycznia Pani Woźniak może być ponownie
zatrudniona. Radna zapytała, czy jest możliwość zachowania ciągłości pracy od 1
listopada z gratyfikacją finansową?
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że jest taka możliwość nie w ramach
zatrudnienia, ale zostanie złożona odpowiednia oferta dla Pani na okres 2 miesięcy do
końca roku, a od stycznia będzie umowa w ramach prac użyteczności publicznej.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, cyt: „ Panie Burmistrzu ja mam tutaj trzy sprawy.
Jedna sprawa dotyczy lokalu wyborczego w Drzecinie, gdzie ostatnio odby ły się wybory.
Lokal został przeniesiony do nowej świetlicy, żadnych informacji tam nie było, ludzie
błąkali się po prostu, jeździli do starej szkoły bo tam był lokal w poprzednich latach
wyborczych, informacji nie było, po prostu parę telefonów miałem z Nowego Lubusza z
Prawideł, gdzie są wybory, gdzie lokal wyborczy, dopiero musiałem wskazać. Druga
sprawa to jest taka, że zgłosiłem informację dla Pana naczelnika Sianożęckiego i prosiłem,
na cmentarzu komunalnym w Golicach korektę drzew zrobić, bo jednak tamte drzewa są
już stare i przy dużych wiatrach to te pomniki zostają jednak uszkodzone. Dlatego proszę,
żeby w następnym budżecie ująć wszystkie cmentarze komunalne na wsiach to jest
Rybocie, Golice, Kunowice, Stare Biskupice, w ogóle wszystkie”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że w roku 2012.
Radny Andrzej Woźniak kontynuując powiedział, cyt: „ Tak, w 2012. Trzecia sprawa to
mam tutaj odnośnie tych nieszczęsnych, tego nieszczęsnego oświetlenia. Tutaj kolega co
przedstawił Pan Mariusz Olejniczak. W Golicach też, dosłownie choinka, wszystko miga.
To lepiej albo to wyłączyć, albo nie płacić naprawdę Enei, bo to tylko szkoda środków,
albo nadal pertraktować z nimi, że za każdą niesprawną lampę żeby nie płacić, bo to
szkoda środków na to.”

15

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że uwaga jest bardzo
słuszna.
Radny Andrzej Woźniak dodał, cyt: „ Co do Pani Skubiszowej że jaka dotacja tam poszła,
to chyba było w styczniu, czy w lutym do ZAMK-u, to przecież Pani głosowała za tą
dotacją i Pani dokładnie wie o to tam chodziło.”
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz udzielił odpowiedzi na w/w interpelacje i wnioski
następująco:
- szczątki na cmentarzu – teren został zabezpieczony i jest traktowany z należytym
szacunkiem; powstanie specjalna krypta, w której będą składowane wszelkie znalezione
kości,
- możliwość uiszczania dobrowolnych wpłat przez mieszkańców na rzecz monitoringu –
zaakceptował propozycję i jako przykład podał wspólnotę mieszkaniową,
- popsute oświetlenia uliczne wymienione przez radnych – zostało wysłanych przeszło 20
pism w tej sprawie do Enei, która tłumaczy się brakiem personelu – lampy na wsiach są
bardzo stare, a żarówki bardzo delikatne, więc wszelkie naprawy są doraźne, a nie
kompleksowe,
- udzielenie odpowiedzi, czy w związku z planami zagospodarowania przestrzennego
dotyczącymi wariantu ochrony przed powodzią będą ograniczane pozwolenia na budowę
w miejscowości Pławidło i Nowy Lubusz – na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń co do
wydawania zezwoleń na budowę, choć osoby powinny pamiętać, że to teren zalewowy,
- zadbanie o przedmieścia, czyli ul. Transportową i ul. Grzybową i ustawienie na ul.
Transportowej tablicy informacyjnej z planem miasta, kierunkiem i podaniem odleg łości do
większych miast jak Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, która ułatwiałaby osobom
wysiadającym z pociągu orientację – w sobotę będzie spot reklamowy Słubic i Frankfurtu
nad Odrą w ramach projektu K&K; będą nowe plany miast, tablice, serwetki, słodycze,
maskotki, czekoladki, itp. plus atrakcyjny film; w rmamch projektu s ą na ośrodki finansowe;
Przystanek kolejowy jest natomiast własnością PKP,
- udzielenie odpowiedzi w sprawie zapytania złożonego dnia 12 kwietnia b.r. w sprawie
uchwał z dnia 14 stycznia i 9 listopada w sprawie dotacji dla ZAMK – w jaki sposób dotacja
ta została rozliczona – odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona,
- zaapelowanie o wycięcie zagrażających bezpieczeństwu, pochylonych akacji na drodze
powiatowej Świecko – Rybocice – środki zostały wyczerpane, ale zostanie wystosowane
pismo do zarządu dróg,
- czy w Słubicach będzie dworzec autobusowy – odbyło się jedno spotkanie z firmą
Transhand; tylko jeden członek zarządu firmy jest przychylny – w takiej sytuacji gmina jest
zmuszona poszukać innego rozwiązania,
- lokal wyborczy w Drzecinie – Burmistrz ma obowiązek informować o wyborach w sposób
zwyczajowo przyjęty i tak zostało to uczynione; jeśli ktoś nie doczytał, to trudno;
kosztowało to gminę 14 000,00 zł i nie ma innej formy ogłaszania.
- korekta drzew na cmentarzu – dużo drzew choruje na skutek zmian klimatycznych; w
budżecie na rok 2012 będą zaplanowane kwoty na ten cel; gmina płaci Starostwu, ale
wniosek jest uzasadniony,
- kontener przy ul. Kościuszki – sprawa dotyczy przełomu listopada/grudnia 2010 r. –
informacja na ten temat była, sprawą zainteresowało się ABW, dokumenty zostały
zabrane; umowę zawierał Burmistrz Bodziacki, decyzję wydał Starosta; wszyscy mają
prawo wglądu w dokumenty, więc mogą przyjść.
Radny Józef Grabowski wniósł w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym o baczniejsze
zwracanie uwagi przez radców prawnych na pr zygotowywane projekty uchwał.
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Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że są uchwały, które w jednej gminie
przechodzą, a w innej nie. Burmistrz dodał, że tyle, ilu radców prawnych, tyle zdań na ten
temat. Uchwała dopiero po podjęciu trafia do Nadzoru Wojewody, gdzie następuje
dowolna interpretacja osób pracujących tam. Nie robimy nic na ostatnią chwilę, a wpadki
zdarzają się, ponieważ przepisy nie są jednoznaczne.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan przypomniała, że radni byli informowani o tym,
że taka sytuacja może mieć miejsce i nadzór uchwałę uchyli. Jeśli natomiast chodzi o akt
prawa miejscowego, to we wrześniu uchwała ZAO była jeszcze aktem, a teraz już nie jest
aktem prawa miejscowego.
Radca Prawny Andrzej Ksokowski powiedział, że w tych samych sprawach różne nadzory
rożnie rozstrzygają. Wiedzieliśmy, że to może być dyskusyjne, to problem bardziej
polityczny, a nie obsługi wspólnot. Sprawa bardzo delikatna, dyskutowana, ale potkni ęcia
zdarzają się, np. jak w przypadku dopalaczy.
Punkt 16. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
Punkt 17. Zamknięcie XVI sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 17:40 zamknął obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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