Protokół nr XX
z przebiegu XX Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 29 grudnia 2011 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala 104,
w godzinach od 10:05 do 14:45 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe
2. Informacja Prezesa Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na temat
planów spółki.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2011 – DRUK nr 188.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 – DRUK nr 189.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków – DRUK nr 190.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy
Słubice na rok 2012 – DRUK nr 191.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2012-2026 – DRUK nr 192.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową – DRUK nr
193.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii o pomocy udzielanej
Stowarzyszeniu Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „Odra” – DRUK nr
194.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony
dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” – DRUK nr 195.
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/194/04 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 29 czerwca 2004 r. określającej stawki opłaty targowej
na terenach otwartych w mieście i gminie Słubice – DRUK nr 196.
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek opłaty targowej na
targowisku przy Placu Przyjaźni w Słubicach – DRUK nr 197.
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 198.
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Słubice na 2012 r. – DRUK nr 199.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice w
2011 r. – DRUK nr 200.
16. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Słubicach za rok 2011.
17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski radnych.
20. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
21. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 10:05 otworzył XX sesję Rady
Miejskiej w Słubicach, przywitał Starostę Powiatu Słubickiego Andrzeja Byckę i wszystkich
pozostałych gości.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołów z XVIII sesji z dnia 30 listopada 2011 r. i z XIX sesji
nadzwyczajnej z dnia 12 grudnia 2011 r. nie zgłoszono i zostały one przyjęte przez
aklamację.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko wniósł o
rozszerzenie porządku sesji o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta S łubice dla
terenu przy ul. Kościuszki.
Radny Jakub Piosik omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem i poprosił o
umieszczenie go w porządku sesji.
(projekt uchwały w załączeniu do protokołu)
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że w projekcie brakuje mapki graficznej.
Radny Juliusz Żwirek poprosił o zachowanie powagi, ponieważ wniosek ten był składany
na wczorajszym posiedzeniu komisji i radna wniosek wycofała. Sprawa nie była wcześniej
dyskutowana. Radny dodał, że nie będzie głosować w tej sprawie.
Radny Jakub Piosik powiedziała, że dnia 28 listopada do burmistrza wpłynął wniosek,
który był skierowany do wiadomości radnych, a nie został do ich wiadomości przekazany.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz zgłosił swój protest odnośnie projektu i dodał, że w
dniu wczorajszym odbyła się na ten temat dyskusja. Burmistrz dodał, że obiekt ma być
rozebrany, termin upływa w styczniu 2012 r. i że w tej kwestii tłumaczył się w prasie.
Burmistrz powiedział, że zostały wyczerpane środki na zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego i poprosił o wyjaśnienie, dlaczego trzech radnych w tej kwestii zmieniło
zdanie.
Radny Jakub Piosik powiedział, że wie, iż mieszkańcy oglądają transmisje poprzez media i
dodał, że wniosek kierowany był do burmistrza.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan zapytała, kto jest wnioskodawcą rozszerzenia
dzisiejszego porządku sesji, bo jeśli radny, to wniosek musi złożyć na 14 dni przed sesją?
Natomiast jeśli komisja, to projekt musi spełniać warunki formalno-prawne i mieć opinię
radcy prawnego.
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Radny Jakub Piosik odpowiedział, że wnioskodawcą jest komisja.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział, że
uchwała nie spełnia wniosku formalnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że w takiej sytuacji nie
zostanie on poddany pod głosowanie i ustalony porządek obowiązuje.
Punkt 2. Informacja Prezesa Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na temat
planów spółki.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz przedstawił prezesa Słubickiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji Pana Zbigniewa Sawickiego.
Prezes SOSiR Zbigniew Sawicki powiedział parę słów o sobie, a następnie przedstawił
prezentację i plany związane ze spółką.
O godzinie 10:25 wyszedł radny Andrzej Woźniak zmniejszając liczbę radnych do 12.
(prezentacja w załączeniu do protokołu)
O godzinie 10:32 wrócił radny Andrzej Woźniak zwiększając liczbę radnych do 13.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy przewidziany jest zakup maszyny do utrzymania
sztucznych boisk?
O godzinie 10:40 wyszedł radny Andrzej Woźniak zmniejszając liczbę radnych do 12.
Prezes SOSiR Zbigniew Sawicki odpowiedział twierdząco i dodał, że takich boisk jest dużo
i rozważana jest kwestia, czy dokonać zakupu maszyny, czy też zastosować inną formę.
Radny Jarosław Sadowski zapytał, czy będzie współpraca z klubami: Polonia Słubice i
Lubusz, czy będzie to uwarunkowane wniesieniem kapitału i czy te kluby mogą liczyć na
dokładnie taką samą współpracę jak z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji?
Prezes SOSiR Zbigniew Sawicki powiedział, że nie może na tą chwilę udzielić odpowiedzi,
ponieważ wszystko musi najpierw zostać sprawdzone. Współpraca będzie, ale nie
wiadomo, czy na takich samych warunkach.
O godzinie 10:45 wyszedł radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę radnych do 11.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że prezes powiedział dużo o planach. Radny dodał, że
zarówno poprzednia kadencja, jak i obecna dok ładnie o tym przez 8 lat mówiła, ale
brakowało pieniędzy. To radni zmienili Ośrodek Sportu i Rekreacji i też mają oczekiwania,
o których będzie mowa później. Radny dodał, że chodzi o dobre wykorzystanie kadry
pracującej i pozyskanie nowej kadry. Radni będą oceniać działalność SOSiR. Do ośrodka
należy ściągnąć osoby z zewnątrz. Pole golfowe liczy ponad 220 członków i to z
zagranicy. Pojęcie na temat możliwości SOSiR mają wszyscy radni. Na zakończenie radny
dodał, że trzyma kciuki za powodzenie i pozyskiwanie środków.
Prezes SOSiR Zbigniew Sawicki poprosił, by obok oceniania było także wspieranie i dodał,
że faktycznie Niemcy w golfa grają, ale z powodu braku możliwości nawet kawy nie wypili
3

w ośrodku.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że miała możliwość pracy z Panem Zbigniewem
Sawickim i o ile się nie zmienił, to zawsze podejmowane przez niego decyzje były trafione,
precyzyjne i słuszne. Radna dodała, że trzyma kciuki za realizacje planów.
Radny Czesław Dzierniejko poinformował, że sam na basenie kończył kurs płetwonurków.
Radny zapytał, co przyniesie więcej zysków, czy nauka płetwonurków, czy też ścianka
wspinaczkowa, która miałaby powstać w miejscu najgłębszego basenu?
Prezes SOSiR Zbigniew Sawicki odpowiedział, że ścianka będzie bardziej ekonomiczna i
dodał, że nie jest to czas na taką dyskusję.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że trzyma kciuki za
powodzenie i będzie wspierać.
Prezes SOSiR Zbigniew Sawicki na zakończenie pożyczył szczęścia w Nowym Roku i
dodał, że sobie także życzy szczęścia.
Punkt 3 i 4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2011 - DRUK nr 188A.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011-2026 - DRUK nr 189A.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak w imieniu burmistrza Słubic wniósł o autopoprawki do obu
druków, o których mowa była na posiedzeniu komisji, a następnie omówił je zgodnie z
załącznikami jak w drukach o nr: 188A i 189A.
O godzinie 10:55 wrócił radny Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do 12.
O godzinie 10:56 wrócił radny Andrzej Woźniak zwiększając liczbę radnych do 13.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 188A (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 188A 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 189A (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 189 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 188A głosowało jednogłośnie 13 radnych.
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Uchwała nr XX/150/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2011
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 189A głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XX/151/2011 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 20112026.
Punkt 5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 oraz ustalenia planu finansowego
tych wydatków – DRUK nr 190.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 190 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 190 (5 głosów „za”).
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 190 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 190 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
.
Uchwała nr XX/152/2011 RM w Słubicach w
sprawie
ustalenia
wykazu
wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego
2011 oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków.
Punkt 6 i 7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podjęcia uchwały budżetowej
Gminy Słubice na rok 2012 – DRUK nr 191.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słubice na lata 2012-2026 – DRUK nr 192.

Projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak w druku nr 191 i 192 omówił Skarbnik Gminy
Rafał Dydak, który poinformował, że opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach w
sprawie budżetu są pozytywne.
Przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach przedstawili swoje opinie w
sprawie budżetu na rok 2012.
(opinie w załączeniu do protokołu)
Dyskusja:
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Radny Juliusz Żwirek powiedział, że nie ma wyjścia jak projekt przyjąć. Radni trzeci raz
podchodzą do budżetu na rok 2012. Uwagi były już zgłoszone, o których komisje mówiły.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna z pewnymi uwagami. Radny
dodał, że zarówno RIO jak i radni, będą przyglądać się budżetowi. Następnie radny
powiedział o niedoszacowaniu dochodów majątkowych o 5 mln w porównaniu z zeszłym
rokiem. Budżet jest otwarty, ale trudno powiedzieć, że jest zachowawczy. Inne gminy
posiadające radar, 50% dochodów mają z mandatów. Radny powiedział parę słów na
temat braku środków na kulturę, jeśli chodzi o wsparcie klubów i o tak zwanym
„kapslowym”. Wydatki na oświatę zwiększyły się o 1 mln przy mniejszym budżecie i
mniejszych dotacjach. Radny powiedział, że należy nękać ministerstwo o czym mowa już
kiedyś była. Czy radni przyjmą budżet dzisiaj, czy 2 miesiące później jest bardzo ważne,
ponieważ od stycznia przyjęty budżet będzie można realizować. Na zakończenie radny
dodał, że jest „za” przyjęciem uchwały.
Radny Jakub Piosik zapytał, ile kosztuje współpraca z telewizją HTS i ile jeszcze w roku
2012 gmina planuje przeznaczyć na współpracę z tą telewizją?
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że transmitowanie sesji i informacje
samorządowe, to kwota 60 tys. brutto i taka sama kwota zosta ła zaplanowana na rok
2012.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że to nie jest tylko sesja, ale także
transmitowanie wydarzeń z terenu gminy. Takie wydarzenie to kwota około 1000 zł netto.
Są to wydatki uzasadnione, ponieważ mieszkańcy powinni wiedzieć co się w gminie
dzieje. Są osoby, które to oglądają, więc koszt jest zasadny. Transmisja jest droga, wiąże
się z zatrudnieniem pracowników i posiadaniem odpowiedniego sprzętu. Środki te nie są
duże, ponieważ jest to minimum za rzetelne przedstawienie informacji. HTS pokazuje
realnie, co dzieje się w samym mieście. Burmistrz dodał, że wydawana jest gazeta
samorządowa, w której nie wszystkie treści mogą być prawdziwe, a telewizja HTS
pokazuje prawdę.
Radny Jakub Piosik powiedział, że nie neguje tej idei, a następnie zapytał dyrektora
Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach Jolantę Skręty, ile potrzeba pieniędzy na
naukę języka niemieckiego w szkołach Podstawowych?
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że informacja ta była
przekazana na posiedzeniu komisji.
Dyrektor ZAO Jolanta Skręty odpowiedziała, że koszt od września 2012 r. wyniósłby około
11 tys. zł. Pani dyrektor dodała, że trzeba na to popatrzeć szerzej, ponieważ kwota ta w
następnym roku wzrośnie w zależności od ilości klas i liczby uczniów. W klasach, w
których będzie więcej uczniów jak 24, dojdzie podział na grupy. W 2012 roku koszt nauki
języka niemieckiego wyniesie około 48 tys. zł, a w 2014 roku na podstawie zrobionej
symulacji kwota ta wzrośnie do około 100 tys. zł.
Radny Jakub Piosik poprosił o wynegocjowanie umowy z HTS na kwotę 49 tys. zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że w styczniu do rozmów w
sprawie nauki języka niemieckiego radni powrócą i tak zostało ustalone na posiedzeniu
komisji.
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Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że nauka języka niemieckiego, to nie
kwestia pieniędzy, ale samej woli, a jeśli ona będzie, to pieniądze też będą. Rodzice w
roku bieżącym nie wyrazili chęci i dlatego zostaną wznowione konsultacje z rodzicami i
dyrektorami. Zastępca burmistrza zachęcił radnego Jakuba Piosika do wzięcia udziału w
konsultacjach.
Radna Krystyna Baczyńska poinformowała, że dnia 9 września wystosowała wniosek do
budżetu w sprawie modernizacji deszczówek. Radna dodała, że odpowiedź otrzymała dnia
19 września z informacją, że nie zostanie on rozpatrzony. Radna powiedzia ła, że 3 raz
składa wniosek, który został rozpatrzony negatywnie. W Słubicach są nowe inwestycje, a
ulice staja się naturalnymi zlewniami, zalewa piwnice, problem jest bardzo wa żny. Na
zakończenie radna poprosiła, by w przyszłym roku zabezpieczyć jakąkolwiek kwotę na ten
cel.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że członkowie jej klubu złożyli wniosek do budżetu w
sprawie nauki języka niemieckiego. Radna dodała, że klub będzie „za” podjęciem uchwały,
ponieważ burmistrz obiecał, że jeśli będzie wola nauczania języka niemieckiego, to będzie
on w szkołach.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, ile konkretnie kosztuje gminę umowa z telewizją HTS,
ponieważ wcześniej pytał i uzyskał odpowiedź, że jest to koszt 12 tys. zł. Radny dodał, że
w takim razie został oszukany i zaproponował, by obciąć pobory zastępcy burmistrza,
ponieważ zarabia około 12 tys. zł.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że uchwała budżetowa będzie dostępna
w Biuletynie Informacji Publicznej i wszystko będzie można sobie przeanalizować.
Burmistrz dodał, że w 2011 r. powinien objąć urząd z zadłużeniem 60%, a wynosiło ono
79%. Obecnie gmina startuje z zadłużeniem 60% a z tego wynika, że w roku 2011 zostało
wygospodarowanych 8 mln zł. na spłatę zobowiązań, które wynoszą nie 46 mln zł tylko 38
mln zł. Słubice są jedyną gminą, która oddłużyła się o 19%, a dla porównania Krosno
Odrzańskie zmniejszyło zadłużenie o 2%. Wszystkie punkty programu naprawczego
zostały zrealizowane. Najważniejszy cel w postaci zadłużenia 60% został osiągnięty.
Następnie burmistrz wspomniał o zdarzających się przykrych niespodziankach. Bez
problemu spłacany jest kredyt bieżący. Gmina była bankrutem, dzisiaj nie ma takiego
zagrożenia. Jest dowód na to, że można. Państwo przeżywa kryzys, daje coraz mniej, a
gmina ma coraz więcej zadań. Następnie burmistrz powiedział parę słów na temat
gospodarki odpadami, utrzymaniu opieki społecznej i szkolnictwa. W roku 2011 każde
1000 zł miało bardzo duże znaczenie. W mieście wszystko funkcjonuje, drogi są połatane,
udało się zrealizować dwie inwestycje. Gmina stabilizuje dochody i wydatki. Burmistrz
wspomniał o budowie przedszkola polsko-niemieckiego, na którego budowę do końca
czerwca gmina musi wyłożyć pełną kwotę 9 mln zł, a 85% zwrotu otrzyma dopiero po roku
czasu. Rok 2012 to rok zaciskania pasa by uniknąć komisarza. Burmistrz dodał, że gdyby
startował z zadłużeniem 60%, to na dzień dzisiejszy wynosiłoby ono 40%. W takiej
sytuacji gmina staruje od początku. Kanalizacja jest rzeczą bardzo ważną, dużo
studzienek jest do naprawy, dużo zostało już naprawionych. Burmistrz wspomniał o
stratach jakie wyrządziła ostatnia wichura i o przedsiębiorcach, którzy do kasy gminy
wpłacili 100 tys. zł. Rok 2012, to rok przełomu, oczekiwania do zejścia z zadłużenia do
50%. Najważniejsze są podatki i dzierżawy, a nieruchomości praktycznie odpadają. Gmina
będzie zabiegać o inne środki, potrzeba jest bardzo duża i wszyscy ją odczuwają.
Najważniejsza jest::
- ustabilizowanie budżetu,
- pozyskanie inwestorów,
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- tworzenie dobrego marketingu wokół gminy,
- znalezienie miejsc pracy dla osób najmniej wykształconych,
- dobra polityka współpracy z Frankfurtem,
- redukcja zatrudnienia w urzędzie.
Burmistrz kontynuując powiedział, że jeszcze uczy się, wielu rzeczy nie wie i posiłkuje się
wiedzą innych osób. Dobra robota została wykonana, ale nadal jest jeszcze wiele do
zrobienia. 10,5 mln zł na opiekę społeczną – jest to duża kwota jak na tak małe miasto.
Niemiecki – należy omówić z dyrektorami, wyniki nauczania są kiepskie. Gama usług jest
interesująca, nauczyciele starają się. Jeśli chodzi o sport, to tego co było kiedyś, nie
będzie. 275 000 zł na działalność sportową i pożytku publicznego. Burmistrz zaprosił
radnych do uczestniczenia w rozdysponowaniu środków i dodał, że nie chodzi tylko o klub
Polonia, ale także o inne kluby i o kluby nowopowstające, np motokrosowy. To nie koniec
kłopotów, będzie jeszcze wiele „niespodzianek”. „Zielone światło” dla miasta trzeba
wykorzystać.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że jest dużo do zrobienia. Budżet pod względem
inwestycji nie zwala z nóg, ale nie jest źle, oby udało się zrobić co jest zaplanowane. Jeśli
chodzi o tereny wiejskie, to każda jedna wioska jest naturalną zlewnią w trakcie ulew,
wyjątkiem jest ul. Dworcowa w Kunowicach. Temat był powtarzany całą poprzednią
kadencję. Natury nie da się oszukać. Założeniem budżetu było zejście ze wskaźnikiem do
60% - udało się, ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Dobrze, że nacisk będzie kładziony na
gospodarkę komunalną i środowisko. Radny dodał, że jeśli chodzi o selektywną zbiórkę
odpadów, to sam składał wniosek, który nie został w budżecie ujęty. Na zakończenie
radny dodał, iż ma nadzieję, że kiedyś będą odpowiednie środki.
Zastępca burmistrza Piotr Łuczyński zdementował kwestię poruszoną przez radnego
Andrzeja Woźniaka, że zarabia 12 tys. zł.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 191.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 191 głosowali
3 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 192.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 192 głosowali
3 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 191 głosowało 11 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała nr XX/153/2011 RM w Słubicach w
sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy
Słubice na rok 2012.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 192 głosowało 11 radnych, 2 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała nr XX/154/2011 RM w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słubice na lata 2012-2026.
Punkt 8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie upoważnienia Burmistrza Słubic do
wystawienia i podpisania weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową – DRUK nr 193.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 193 omówił Skarbnik Gminy Rafał
Dydak.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 193.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 193 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
O godzinie 12:15 wyszedł radny Andrzej Woźniak zmniejszając liczbę radnych do 12.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 193 głosowało jednogłośnie 12 radnych
.
Uchwała nr XX/155/2011 RM w Słubicach w
sprawie w sprawie upoważnienia Burmistrza
Słubic do wystawienia i podpisania weksla In
blanco wraz z deklaracją wekslową.
O godzinie 12:16 Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę.
O godzinie 12:46 Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz wznowił posiedzenie,
na którym obecnych było 13 radnych.
Punkt 9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia opinii o pomocy
udzielanej Stowarzyszeniu Handlowców Targowisk Miejskich w Słubicach „Odra”
– DRUK nr 194.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 194 omówił zastępca burmistrza
Piotr Łuczyński , który dodał, że gmina dobrnęła do końca pewnego etapu, cel został
osiągnięty, bazar został oddany do użytku. Do momentu otwarcia bazaru kupcy korzystali
z wymiernej pomocy, która wypełnia ważniejsze porozumienia i zobowiązania gminy.
Po spaleniu bazaru gmina wydała na bazar tymczasowy 1 973 485,00 zł z budżetu miasta.
Padł argument, że kupcy za to zapłacili w opłacie targowej. Opłata targowa nie jest
pobierana po to, by pieniądze wróciły. Bezpośrednia pomoc m.in. przez Ośrodek Pomocy
Społecznej wyniosła 2 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy wypłacił zapomogi dla ponad 100
kupców, pomógł także KARITAS. Uprzątnięcie bazaru tymczasowego kosztowało 20 tys.
zł. brutto, nieuzyskane dochody gminy z użyczenia terenu, czyli nieodpłatnie, wyniosły
około 1 mln zł., przekazanie kupcom parkingów wokół bazaru, które były objęte strefą
9

parkowania to kolejny 1 mln zł. Kupcy zawsze spotykali się z przychylnością radnych.
Bazar to inwestycja nie do końca zamknięta, ale dopuszczona warunkowo, m.in. dzięki
przychylności burmistrza. W najnowszym filmie promującym Słubice jest także informacja
o nowym bazarze, czyli kolejna korzyść dla bazaru w postaci reklamy. Kwota 6 mln zł, to
kwota, na którą składają się wydatki i nieuzyskane dochody gminy. Pomoc była wymierna i
wypełniła ona ważniejsze porozumienia. Działalność prowadzą osoby, które kwestie
utrzymania wzięły w swoje ręce, a gmina jest zobowiązana do zapewnienia warunków.
Jest 150 podmiotów gospodarczych i nie wiadomo ile z nich jest zarejestrowanych w
Słubicach, szacuje się, że jest ich połowa. Po otwarciu targowiska były już rozmowy z
zarządem i kolejne warianty wynikające z zarządzeń. Całość terenu jest opodatkowana
jedną stawką ponad 14 zł. za metr kwadratowy. Gdyby zostało to policzone według stawki,
to roczny wpływ wyniósłby 2 700 000 zł. Inny wariant, to podział terenów pod kątem
przeznaczenia: ciągi pieszych, toalety. Została ustalona specjalna obniżka, upust w
ciągach pieszych z 8,77 zł do kwoty 1 zł. netto, co daje rocznie około 700 tys. zł. rocznie.
Gmina znów sama rezygnuje z większego dochodu na rzecz bazaru. Na bazarze jest 425
stanowisk, czynsz za 12,5 metra wynosi 215 zł. Jeśli kwota zostanie zwiększona, to
czynsz wyniesie 433 zł brutto. Stawka jest atrakcyjna i nikt nikomu nie wyrządza krzywdy.
Mowa jest tylko o czynszu dzierżawnym. Obiekt nie składa się z pojedynczych pawilonów i
nabrał wręcz rangi galerii handlowej. Jest on zamknięty, estetyczny, klienci z niego są
zadowoleni. Projekt uchwały, to wypadkowa rozmów ogólnych, wiadomo jaka pomoc
została udzielona. Na zakończenie zastępca burmistrza poprosił radnych o zaopiniowanie
projektu według sumienia.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli 4 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymanym” uchwałę o
pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 194.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 194 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
O godzinie 13:05 wyszła radna Krystyna Skubisz zmniejszając liczbę radych do 12.
Dyskusja:
O godzinie 13:10 wróciła radna Krystyna Skubisz zwiększając liczbę radnych do 13.
Prezes stowarzyszenia „Odra” Paweł Sławiak przedstawił argumenty mówiące przeciwko
podjęciu projektu uchwały jak w druku nr 194, złożył wniosek o odrzucenie projektu celem
przedyskutowania sprawy dnia 10 stycznia 2012 r., a na zakończenie dodał, iż został
upoważniony przez kupców, by powiedzieć, że traktowanie ich w ten sposób jest zwykłym
draństwem.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że ostatnie zdanie, to szantaż
najwidoczniej z powodu emocji. Przewodniczący dodał, że jeszcze żadna grupa nie
potraktowała w ten sposób radnych.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest zaskoczony zwrotem sprawy. Dzisiaj wpłynął
wniosek od kupców, by wczoraj zaopiniowaną uchwałę odrzucić. Wczoraj był czas na
wniosek. Projekt 8 głosami do 1 został zaopiniowany pozytywnie. Radny, wypowiedziany
przez Pana Sławiaka tekst „zwykłe draństwo”, uznał za obrazę i przypomniał, że rok temu
składał rotę ślubowania i 4 kadencję jest radnym. Radny zapytał, jak w takiej sytuacji ma
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się zachować? Radny powiedział, że jesteśmy sobie potrzebni i długo pracujemy.
Następnie radny przypomniał początki bazaru i handlowanie przed „Odrą”. W dniu
wczorajszym dyskusja nad projektem trwała 2 godziny. Kupcy myślą o sobie, a radni o
mieście. W Słubicach jest 3 tys. podmiotów. W dniu wczorajszym radny prosi ł o podanie
liczby stoisk na bazarze, liczby wolnych boksów, liczby handlowców ze Słubic i z poza
Słubic. Burmistrz liczb tych nie podał. W 2007 r. wydarzyła się duża tragedia, bazar został
spalony. Radny dodał, że nie ma nic przeciwko handlowcom, którzy nie są ze Słubic, ale
podatki powinni płacić w Słubicach na rzecz pożytku publicznego. Gmina zrobiła wielki
wysiłek własnym kosztem. Chodzi o to, by każdy zrozumiał, że musi robić wszystko dla
dobra miasta. Projekt to kwintesencja dotychczasowych rozmów. Odby ło się specjalne
spotkanie w trosce o dobro kupców. Zaczyna si ę dyskusja, projekt jest nasz –
społeczeństwa. Radny powiedział, że z powodu złożonego w dniu dzisiejszym pisma nie
może zagłosować inaczej jak w dniu wczorajszym. Projekt można przedyskutować i zrobić
dobre rzeczy, które zostaną przez radnego poparte. Na zakończenie radny dodał, że ma
pewne uwagi, ale zachowa się jak wcześniej.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że zgadza się zarówno z Panem burmistrzem,
jak i radnym Juliuszem Żwirkiem i dodała, że Pan Sławiak nie przekonał. Dokumenty
powinny być wcześniej radnym udostępnione. Dyskusje były i przekonały. Nie miał decyzji
ani głos Pana Sławiaka, ani Pani Niźnik, ani Pana Kireja. Podejmując decyzje i dbając o
gminę trzeba mieć podstawy. Radna dodała, że będzie popierać projekt bez względu na to
jak została w dniu dzisiejszym obrażona.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział, że
„wstrzymał się” od głosu w związku z § 3 i dodał, że podtrzymuje swoje stanowisko i w
dniu dzisiejszym także „wstrzyma się” od głosu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że radni do dnia dzisiejszego
nie widzieli kosztorysu.
Prezes stowarzyszenia Paweł Sławiak chciał zabrać głos.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz głosu nie udzielił i dodał, że wiele osób
chciałoby z działalności odprowadzać 300 zł. Przez dwa lata gmina na handlowcach nie
zarabiała. Jeśli chodzi o wpływy, gmina była na minusie. Nie ma drugiej takiej grupy
zawodowej lub społecznej, która uzyskała tyle pomocy. Przez ten czas gmina nie
zarabiała zastanawiając się skąd brać pieniądze na drogi, szkoły. A gdyby budowa bazaru
trwała 10 lat. To co powiedział radny Juliusz Żwirek jest bardzo istotne, ponieważ po
podjęciu uchwały można wrócić do rozmów.
Prezes stowarzyszenia Paweł Sławiak poprosił burmistrza Słubic o odpowiedź, czy jest w
stanie wycofać projekt uchwały z porządku sesji? Prezes dodał, że w dniu wczorajszym
zostały złożone dwa kosztorysy powykonawcze. Nie ma takiego pośpiechu w
podejmowaniu uchwały i miesiąc można poczekać.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że nie miał zabierać głosu i dodał, że
obecni tu państwo, to przedstawiciele miasta, którzy muszą troszczyć się o mieszkańców.
Inwestycja zakończona jest częściowo, co było wynikiem dobrej woli. Skutek jest taki, że
za własne pieniądze kupcy wybudowali ładny obiekt. Właścicielem gruntu jest gmina, która
ma obowiązek czerpać korzyści – 215 zł od pawilonu. Jest to kwota wypertraktowana
wspólnie. Zostały podane kwoty wydatkowane z budżetu, nie są one małe. Dzisiaj kupcy
mówią, że to im się należało. Burmistrz zaznaczył, że kupców rozumie, ponieważ jest to
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ich interes. To Rada Miejska podejmuje uchwały słuchając opinii. Burmistrz dodał, że
także poczuł się obrażony z powodu nazwania draniem i że ciężko pracuje, by gmina nie
była bankrutem. Burmistrz powiedział, że w budżecie został przyjęty dochód z dzierżawy w
wysokości 215 zł i to jest zagwarantowane. Kupcy stworzyli miejsca pracy dla siebie, ale
co z drogami i szkołami? Dlaczego inni nie mają mieć ulg? To bardzo delikatna materia.
Burmistrz poprosił o zrozumienie dla gminy, ponieważ zaraz trzeba będzie szukać
pieniędzy kosztem innych. Uchwała powinna zostać podjęta w dniu dzisiejszym, by
wiedzieć jak dalej działać. Uchwała jest opiniująca, by móc zachować się tak, a nie
inaczej. Uchwały można zmieniać, jak powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej.
Kosztorysy wpłynęły w dniu wczorajszym. Burmistrz zapytał skąd ma wziąć 1 mln zł w
związku z firmą KRONOPOL? Radni są suwerenni, wybrani przez społeczeństwo i nie
chcemy, by nas ktoś obrażał. To co Rada Miejska zadecyduje, zostanie uszanowane.
Burmistrz przypomniał, że już w marcu mówił, że chce, by parkingi należały do Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Należy podejmować kolejne decyzje inwestycyjne. Ten teren nie jest
zagospodarowany, więc będą tam inwestycje, co wiąże się z kosztami. Gmina nikogo nie
niszczy. 51% podmiotów na bazarze jest ze Słubic, reszta z zewnątrz. Jesteśmy jednym
narodem. Ważne jest, by nie tylko inwestowano w Słubicach, ale też płacono podatki w
Słubicach. Słubice mają opierać się na handlu i usługach. Zostało jeszcze dużo pracy.
Burmistrz poprosił, by handlowcy pieniędzmi podzielili się z gminą i płacili te 215 zł. O
sprawie należy pomyśleć wspólnie i o zagospodarowaniu kwartału. Burmistrz wspomniał o
filmie reklamowym, na którym bazar jest reklamowany. Burmistrz i Rada Miejska chcą , by
ludzie przyjeżdżali na bazar i inwestowali. Na zakończenie burmistrz dodał, że dostosuje
się do woli radnych, których musi szanować.
Członek zarządu stowarzyszenia Pan Szram usiłował zabrać głos w sposób nieformalny.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz głosu nie udzielił, dodał, że nie jest to
wiec, a następnie zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 194 głosowało 10 radnych, 3 radnych „wstrzymało
się” od głosowania.
Uchwała nr XX/156/2011 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia opinii o pomocy udzielanej
Stowarzyszeniu Handlowców Targowisk Miejskich
w Słubicach „Odra”.
Punkt 10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaopiniowania projektu planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” – DRUK nr 195.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr: 195 omówił naczelnik Wydziału
Inwestycji, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Bartosz Sianożęcki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 195.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 195 głosowali
jednogłośnie 4 głosami „za”.
Dyskusja:
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Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest za przyjęciem projektu uchwały, ale przeciwko
bobrom. Radny dodał, że chodzi o to, by wszyscy byli traktowani na równi z bobrami.
Radny powiedział, że chodzi mu o regulację bobrów, ponieważ są to szczury, które
szkodzą wałom.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że bobry robią dużo szkód,
ale są pod ochroną.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 195 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XX/157/2011 RM w Słubicach w
sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic”.
Punkt 11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/194/04
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 czerwca 2004 r. określającej stawki opłaty targowej
na terenach otwartych w mieście i gminie Słubice – DRUK nr 196.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 196 omówił naczelnik Wydziału
Inwestycji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Bartosz Sianożęcki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 196.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 196 głosowali
jednogłośnie 4 „za”.
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 196 głosowało jednogłośnie13 radnych.
Uchwała nr XX/158/2011 RM w Słubicach
w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/194/04
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29
czerwca 2004 r. określającej stawki opłaty
targowej na terenach otwartych w mieście i
gminie Słubice.
Punkt 12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek opłaty targowej
na targowisku przy Placu Przyjaźni w Słubicach – DRUK nr 197.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 197 omówił naczelnik Wydziału
Inwestycji Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Bartosz Sianożęcki.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 197.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski przekazał, że członkowie
Komisji nad przyjęciem uchwały opiniującej projekt uchwały jak w druku nr 197 głosowali
jednogłośnie 4 „za”.
Dyskusji brak.
Prezes Paweł Sławiak chciał zabrać głos.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz głosu nie udzielił informując, że Pan
Sławiak w dniu dzisiejszym wystarczająco naobrażał, a poza tym wczoraj na posiedzeniu
kmisji były wyczerpujące dyskusje.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 197 głosowało jednogłośnie 13 radnych.
Uchwała nr XX/159/2011 RM w Słubicach
w sprawie określenia stawek opłaty
targowej na targowisku przy Placu
Przyjaźni w Słubicach.
Punkt 13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 198.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 198 omówił naczelnik Wydziału
Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury Tomasz Horbacz.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko przekazał, że
członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 5 głosami „za” uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 198.
Dyskusji brak.
O godzinie 14:00 wyszedł radny Józef Grabowski zmniejszając liczbę radnych do 12.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 198 głosowało jednogłośnie12 radnych.
Uchwała nr XX/160/2011 RM w Słubicach
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości
gminne.
Punkt 14 i 15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Słubice na 2012 r. – DRUK nr 199.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice w 2011 r. – DRUK nr
200.
Projekt uchwały zgodnie z załącznikami jak w druku nr 199 omówiła Sekretarz Gminy
Katarzyna Mintus-Trojan. .
Radna Krystyna Baczyńska w zastępstwie Przewodniczącego Komisji Sfery Socjalnej
Józefa Grabowskiego przekazała, że członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie 4 głosami
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„za” uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku 199.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał, ile wynosi kwota wykorzystanych środków.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan odpowiedziała, że kwota ta wynosi 804 tys. zł.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak uzupełnił odpowiedzi informując, że zostały dołożone
4 tys. zł.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że są to środki znaczone.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz powiedział, że radni sprawozdanie
przyjmują.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 199 głosowało jednogłośnie12 radnych.
Uchwała nr XX/161/2011 RM w Słubicach
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Słubice na 2012 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:10 ogłosił przerwę.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:25 wznowił posiedzenie, na
którym obecnych było 10 radnych.
Punkt 16. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Słubicach za rok 2011.
(informacja w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz podziękował radnym za frekwencję i
włożoną pracę, a wszystkim za zaangażowanie.
O godzinie 14:26 przyszedł radny Andrzej Woźniak zwiększając liczbę radnych do 11.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz poprosił, by uzupełnić o uwagi plan pracy
Rady Miejskiej na rok 2012.
Punkt 17. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokołu)
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że miasto żyje problemami, a następnie
podziękował za trudny rok 2011, który był bardzo konstruktywny. Dzięki telewizji jest
bardzo duże zaangażowanie mieszkańców i przedsiębiorców, za które podziękował.
Następnie burmistrz powiedział o celu „zaciągania pasa” i o tym, że ciężka praca
przyniosła owoce. Wszystko w gminie dobrze poukłada się, wśród mieszkańców jest duży
potencjał. Działy się różne rzeczy, z którymi gmina poradziła sobie. Na zakończenie
burmistrz poprosił o wsparcie i podpowiedzi, a następnie życzył wszystkim, by kolejny rok
był lepszy od 2011.
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Punkt 18 i 19. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
Interpelacji i wolnych wniosków nie zgłoszono.
Punkt 20. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
Radni upoważnili Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania na ręce Premiera
Donalda Tuska opinii na temat polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
Punkt 21. Zamknięcie XX sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach
o godzinie 14:45 zamknął obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Kiedrowicz

Protokół sporządziła: Maja Pszczołowska-Mizerska
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