Projekt protokółu nr XXVIII
z przebiegu XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 02 sierpnia 2012r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala nr 104, godz. 14.30
pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Słubicach
Krystyny Baczyńskiej
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012r. nr XXIV/195/2012 o zmianie
uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości
stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych,
położonych na terenie Gminy Słubice – druk nr 285.
3. Interpelacje.
4. Wolne wnioski radnych.
5. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
6. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Punkt 1. Sprawy regulaminowe.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Słubicach Krystyna Baczyńska o godz. 14.30
otworzyła XXVIII sesję, witając wszystkich obecnych i informując o powodach
zwołania sesji.
Wiceprzewodnicząca rady stwierdziła quorum i prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach wzięło udział 11 radnych.
Lista obecności w załączeniu do protokółu.
Wiceprzewodnicząca rady zapytała o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku
obrad.
Uwag i wniosków nie wniesiono.
Punkt 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2012r. nr XXIV/195/2012 o zmianie uchwały
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek
procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych, położonych na
terenie Gminy Słubice – druk nr 285.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Słubice Katarzyna Mintus – Trojan,
omawiając procedurę udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w świetle ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.
Uzasadnienie merytoryczne do odpowiedzi na skargę omówiła Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Maria Skalniak.

Dyskusja:
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że w momencie podejmowania uchwały w
kwietniu b.r. była przeciwna jej podjęciu, gdyż uważała, że gmina powinna dalej
sprzedawać mieszkania komunalne z 99% bonifikatą od ceny sprzedaży, gdyż zasób
mieszkaniowy gminy przeznaczany do sprzedaży jest co raz gorszy. Natomiast
podkreśliła, że jej zdaniem rada podjęła uchwałę zgodnie z prawem Ina podstawie
umocowania w przepisach prawnych. Dlatego teraz będzie głosowała za
przedstawioną odpowiedzią na skargę.
Radna Krystyna Skubisz w pierwszej kolejności przeprosiła radnych, że w skutek jej
interwencji musieli spotkać się na nieplanowanej sesji. Podkreśliła, że jej intencją nie
jest zmienianie wysokości bonifikaty i nie jest jej przeciwna, ale chodzi jej o zasady,
które są po prostu niesprawiedliwe. Zdaniem radnej mieszkańcy nie są równo
traktowani i nie chodzi tutaj o zastosowaną stawkę, bo z jej wysokością radna się
zgadza. Uznała, że problemem są ulgi dla tych którzy wystąpią o wykup lokalu jako
ostatni. Podkreśliła, że jej zdaniem tą kwestią powinien zająć się sąd, bo jak sąd
uzna, że jest ok. to radna wyrazi na to zgodę i się zgodzi z tymi uregulowaniami.
Radny Ryszard Potorski zapytał Sekretarza Gminy, czy ta uchwała była przekazana
do nadzoru Wojewody Lubuskiego i czy nadzór zakwestionowa ł tę uchwałę?
Sekretarz Gminy Słubice odpowiedziała, że uchwała była przekazana do badania jej
zgodności z prawem do nadzoru Wojewody Lubuskiego oraz do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Nadzór Wojewody nie wszczął
postępowania nadzorczego, co oznacza, że uznał, że uchwała nie budzi wątpliwości
prawnych.
Radny Ryszard Potorski dodał, że też miał obiekcje przy podejmowaniu tej uchwały,
gdyż nie była ona w pełni zgodna z jego przekonaniami. Nie miał jednak wątpliwości,
że była ona podejmowana w oparciu o obowi ązujące przepisy prawne.
Na tym dyskusje zakończono.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku nr 285 głosowało 10 radnych, jeden radny
głosował „przeciw”.
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Punkt 3. Interpelacje radnych.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że chciał zapytać o sprawę bazaru, ponieważ
jest tam duży problem, bo nadal nie została podpisana umowa dzierżawy pomiędzy
Gminą Słubice a Stowarzyszeniem, ale skoro nie ma Burmistrza ani Zastępcy
Burmistrza na sesji to zostawi to pytanie na sesję w dniu 30 sierpnia b.r.
Kolejną sprawą poruszoną przez radnego Andrzeja Woźniaka był bałagan na
terenach wiejskich. Poprosił o przekazanie zastępcy burmistrza Panu Łuczyńskiemu,
że nie dopełnia swoich obowiązków, bo jest straszny bałagan, na dowód czego
przedstawił zrobione zdjęcia.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że wnosi o zajęcie się terenem cmentarza,
gdyż kostka się podnosi, po ścieżkach nie można przejść, nie ma warunków do
pochówku, woda się leje do zmarłych. Dodała, że w 2010r. otrzymała odpowiedź na
swoją interpelację, że będą tam robione ścieżki, a zadanie nie zostało zrobione.
Podkreśliła, że zgłosiło się do niej ok. 20 osób z tym problemem.
Punkt 4 i 5 Wolne wnioski radnych i bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
Brak informacji i wniosków.
Punkt 6. Zamknięcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w
Słubicach o godz. 15.05 zamknęła obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Protokół sporządziła: Katarzyna Mintus - Trojan

