Protokół nr XXX
z przebiegu XXX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 27 września 2012 r., w godzinach od 12:00 do 18:30
pod przewodnictwem przewodniczącego
Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicza
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2012 - DRUK nr 297
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr
298
4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze 2012 –
DRUK nr 299
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podziału gminy Słubice na stałe
okręgi wyborcze – DRUK nr 300
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do utworzenia
Stowarzyszenia „Odra dla turystów”- DRUK nr 301
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy- DRUK nr 302
8 Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej na podstawie umowy zamiany – DRUK nr 303
9. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 303 a
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 304
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 305
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 306
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 307
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa spowodowanego rozstrzygni ęciem wezwania do
usunięcia naruszenia prawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz uchyleniem uchwały
nr XVI/123/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy DRUK nr 308
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach oraz jego
pracowników – DRUK nr 309
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16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2011/2012 – DRUK nr
310
17. Informacja o ochronie środowiska w gminie – Druk nr 311
18. Informacja z realizacji wypoczynku letniego „Akcja lato 2012” – DRUK nr 312
19.Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
20. Interpelacje.
21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
22. Wolne wnioski radnych.
23. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
24.Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
25. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.
Punkt 1.
Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 12:00 otworzył XXX
sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło na początku 13 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołu z ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołu nie zgłoszono.
Protokół z sesji nr XXIX został przyjęty przez aklamację.

O godzinie 12:10 na posiedzenie przybył Jakub Piosik zwiększając liczbę radnych do
14.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował radnych, że na dzisiejszą sesję
zaprosił Annę Harkowską oraz jej trenera Mariana Kowalskiego. Podkreślił wielki
wyczyn Anny Harkowskiej, która zdobyła trzy medale olimpijskie na Paraolimpiadzie
w Londynie.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego
porządku obrad.
Radny Andrzej Woźniak wniósł o zdjęcie z porządku obrad druku nr 303 a
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o uzasadnienie wniosku.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju
Gospodarczego nie było dołączonego wniosku firmy Bilans Spółka z o.o. w sprawie
przedłożenia umowy dzierżawy na 20 lat, Burmistrz dostarczył wniosek przed sesją,
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chcąc się z nim zapoznać, poprosił o zarządzenie przerwy w obradach po omówieniu
pkt. 8 porządku obrad.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz potwierdził, że w materiałach nie było załączonego
wniosku, był to błąd czysto techniczny, za który przepraszał na posiedzeniu Komisji.
Uważa, że wniosek radnego jest zasadny i projekt uchwały może być rozpatrzony na
następnej sesji.
Radny Ryszard Potorski wniósł o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów uchwał
około bazarowych o nr: 302 i 308. Wniosek uzasadni ł tym, że w projekcie uchwały o
nr 302 nie określono, kto ma być podmiotem. Toczy się postępowanie w sądzie, a
Burmistrzowi zależało na tym, aby uwiarygodnić swoje intencje w stosunku do
indywidualnych kupców. Proponuje, żeby wrócić do tematu, gdy zakończą się sprawy
sądowe, ponieważ w myśl art. 101 o samorządzie gminnym każdy, czyj interes
prawny został naruszony po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia może zaskarżyć
uchwałę do sądu administracyjnego. Zaproponował również, aby nie rozpatrywać
projektu uchwały o nr 308 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa i
pozostawić wezwanie bez rozpatrzenia, gdyż zgodnie z art. 94 ustawy o samorządzie
gminnym nie można stwierdzić nieważności uchwały po roku czasu od dnia jej
podjęcia. Powiedział, że występują liczne wątpliwości natury prawnej, radca prawny
urzędu kategorycznie stwierdził, że jeżeli radni nie uchylą uchwały, to zrobi to za nich
sąd administracyjny. Przeprasza, że dopiero teraz o tym mówi, ale nie był na Komisji.
Uważa, że są odpowiednie instytucje, które powinny rozstrzygnąć problem.
Powiedział, żeby poczekać do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.
Przewodniczący RM poprosił Burmistrza o ustosunkowanie się do wniosku radnego
Ryszarda Potorskiego w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał o nr 302
i 308.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus - Trojan odpowiedziała, że Burmistrz nie
przychyla się do wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały o nr 302.
Natomiast w przypadku druku o nr 308 nie wypowiada się, ponieważ należy to do
kompetencji rady .Powiedziała również, że wystąpiło pewne nieporozumienie. Na
poprzedniej sesji radni nie orzekali w świetle art. 94 w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały, bo nie należy to do kompetencji rady. Radni podjęli uchwałę o
uchyleniu uchwały, a to są kompetencje rady.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zapytał się Sekretarza Gminy Katarzynę
Mintus – Trojan o wyjaśnienie różnicy w przypadku, gdy się odpowie lub nie, na
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, jakie są skutki prawne.
Sekretarz Katarzyna Mintus - Trojan odpowiedziała, że są takie same. Jeżeli zostanie
wniesiona skarga do sądu administracyjnego, to za pośrednictwem rady i rada jest
zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na skargę i przesłania jej do sądu.
Radny Jakub Piosik powiedział, że klub radnych Słubice Razem przychyla się do
wniosku radnego Ryszarda Potorskiego. Zaznaczył, że Sąd Okręgowy wydał
postanowienie na mocy którego zabezpieczył na czas trwania postępowania zakaz
obciążania przez gminę Słubice nieruchomości. Powiedział, żeby nie wprowadzać
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większego bałaganu niż jest obecnie. Wiedzą, że gmina złożyła zażalenie, poprosił
aby zostawić temat i zdjąć z porządku obrad projekty uchwał o nr: 302 i 308.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus –Trojan powiedziała, że nie wypowiada się na
temat druku o nr 308. W sprawie zdjęcia z porządku obrad druku o nr 302 Burmistrz
podtrzymuje swoje stanowisko. Wyjaśniła, że zostało złożone zażalenie na
postanowienie sądu o czym informowała na posiedzeniach Komisji. Powiedziała, że
na Komisjach tłumaczyła, że uchwała jest aktem administracyjnym i nie ma wpływu
na dysponowaniem gruntem, o czym mowa jest w postanowieniu sądu. Żeby można
mówić o rozporządzaniu nieruchomością to musi być wykonana czynność cywilno prawna, natomiast uchwała jest aktem administracyjnym.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że nie wprowadza bałaganu, gdyż próbuje
wszystko uporządkować i regulować sprawy. Wszystkie wątpliwości radnych, będą
wyjaśnione przy referowaniu projektu uchwały nr 302 przez sekretarza i radcę
prawnego.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zarządził głosowanie nad zmianą porządku
obrad.
„Za” zdjęciem z porządku obrad druku nr 303 a głosowało 8 radnych, projekt uchwały
został zdjęty z porządku obrad.
„Za” zdjęciem z porządku sesji druku nr 302 głosowało 6 radnych, 5 radnych
„przeciwko”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania. Przewodniczący RM Piotr
Kiedrowicz stwierdził, że projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan powiedziała , że aby projekt uchwały
został zdjęty z porządku obrad musi być bezwzględna większość głosów,
ustawowego składu rady.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podziękował za zwrócenie uwagi i powiedział,
że projekt uchwały nr 302 nie zostaje zdjęty z porządku obrad.
„Za” zdjęciem z porządku sesji druku nr 308 głosowało 7 radnych, ze względu na
brak bezwzględnej większości głosów odstąpiono od dalszego glosowania
„Za” nowym porządkiem obrad głosowało 14 radnych
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Piotr
zaproponowanego, nowego porządku sesji.

Kiedrowicz

odczytał

kolejność

Porządek obrad z poprawkami zastał przyjęty.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił panią Annę Harkowską o zabranie
głosu.
Pani Anna Harkowska powiedziała, że na olimpiadzie nie było lekko, gdy zdobyła
pierwszy medal, była bardzo szczęśliwa. Podziękowała za wsparcie oraz okazaną
pomoc. Zaznaczyła, że dzięki pomocy Zastępcy Burmistrza Piotra Łuczyńskiego
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mogła trenować na torze we Frankfurcie. Powiedziała, że trzy medale olimpijskie są
bardzo ciężkie. Jeszcze raz ze wzruszeniem podziękowała za wsparcie i pomoc.
Pan Marian Kowalski trener Anny Harkowskiej opowiedział, z jakimi trudami zmagali
się na Paraolimpiadzie w Londynie. Wyraził ubolewanie, że w Polsce nie było
transmisji z Paraolimpiady. Powiedział, że jest dumny z Ani. Zaznaczył, że to jest jej
wielki wyczyn i sukces. Podziękował za wsparcie i okazaną pomoc.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że w takiej chwili bardzo trudno jest
ukryć wzruszenie i bardzo cieszy się z sukcesów Ani, która związała swoją karierę
sportową ze Słubicami. Podziękował Annie Harkowskiej oraz jej trenerowi za ciężką
pracę i obiecał, że zawsze będzie ich wspierał.
Przewodniczący Piotr Kiedrowicz powiedział, że rozmawiano na temat ufundowania
stypendiów dla wybitnych sportowców, żeby ich wspomóc. Zaznaczył również, że
kolarstwo jest bardzo drogim sportem.
O godzinie 13:15 Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 13:25 Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wznowił obrady, na salę
obrad powróciło 12 radnych, nie powrócili radni: Zbigniew Kubik i Jakub Piosik.
Godzinie 13:30 na salę obrad powrócili radni: Zbigniew Kubik i Jakub Piosik,
zwiększając liczbę radnych do 14.
Punkt 2 i 3.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2012 - DRUK nr 297
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr 298
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak
w drukach o nr: 297 i 298.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwały o pozytywnym
zaopiniowaniu projektów uchwał jak w drukach o nr: 297 i 298 (5 głosami „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu projektów
uchwał jak w drukach o nr:297 i 298 (4 głosami „za”).
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski powiedział, że przeniesiono wydatki na zadanie
współfinansowane z budżetu EU „ Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie
nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji polsko – niemieckim regionie przygranicza”.
Poprosił o wyjaśnienie jak wygląda realizacja projektu oraz o informację na temat
budowy polsko – niemieckiego przedszkola.
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Burmistrz Piotr Łuczyński odpowiedział, że realizacja projektu ICOB bardzo się
opóźnia. Opóźnienie w realizacji leży po stronie niemieckiej, strona polska wywiązuje
się ze swoich zobowiązań i posiada 6 certyfikatów. Powiedział, że strona niemiecka
poinformowała, że projekt, który powinien zakończyć się w lutym przyszłego roku,
chce przesunąć na miesiąc październik. Zaznaczył, że przesunięcie terminu realizacji
projektu wiąże się z dodatkowym finansowaniem. Gmina ma do wykonania cztery
duże zadania i to wykona w terminie. Powiedział, że w najbliższym czasie planowane
jest spotkanie ze strona niemiecką i wtedy wiele spraw zostanie wyjaśnionych.
Zaznaczył, że dodatkowych środków finansowych na projekt się nie planuje.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że jest zawiedziony projektem, który miał
trwać trzy lata, a się przedłuża. Stwierdził, że gmina nic nie zyskuje, a wydawane są
środki finansowe. Wie, że strona niemiecka miała problem z pracownikami, gdzie
zatrudnionych jest w ramach projektu sześciu pracowników, po naszej stronie jeden.
Powiedział, że nie będzie kontynuować realizację projektu, który miastu nic nie daje.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz poinformował, że została wybrana firma na wykonanie
budowy przedszkola polsko – niemieckiego, która w miesiącu maju weszła na plac
budowy i ma zostać zakończona do końca 2014 r. Inwestycja realizowana jest ze
środków Unii Europejskiej oraz własnych gminy bez zaciągania kredytu. Stwierdził,
że lokalizacja przedszkola była błędna, ponieważ usytuowana jest daleko od
granicy, ponadto teren brzydki i źle zagospodarowany. Powiedział, że będzie
problem z dowozem dzieci, który trzeba będzie rozwiązać.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, ile wpłynęło ofert na realizacje inwestycji oraz o
czas budowy.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że wszelkie informacje znajdują się na
stronie internetowej, zachęca radnego Andrzeja Woźniaka, aby tam sprawdził.
Powiedział, że wartość zadania to kwota 5,5 mln zł. Inwestycja ma być zakończona
do końca 2014 r.
O godzinie 13:50 na salę obrad przybył radny Mariusz Olejniczak zwiększając liczbę
radnych do 15.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 297 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/230/2012 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2012,
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 298 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/231/2012 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 –
2026,
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że na obrady sesji RM przybyli
Starosta Andrzej Bycka wraz z Wicestarostą Leopoldem Owsiakiem w celu
wyjaśnienia sprawy związanej ze zbyciem nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa
na rzecz Gminy Słubice. Wyjaśnił, że przygotowany jest apel Rady Miejskiej w
Słubicach w sprawie przekazanie w/w nieruchomości, ponieważ Burmistrz poprosił
radnych o wsparcie.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że temat terminala jest bardzo
gorący. Wojewoda przekazał na rzecz Gminy nieruchomość po byłym Terminalu
Towarowym Odpraw Celnych w Świecku, przesłał informacje do podmiotów
gospodarczych, które swoje siedziby mają na terminalu, aby zawierali umowy z
Burmistrzem. Powiedział, że nie może podpisywać umów, ponieważ nieruchomością
dysponuje Starosta. Spotkał się ze Starostą, aby uzgodnić termin przekazania
nieruchomość na rzecz Gminy. Starosta poinformował, że Zarządzenie Wojewody nr
287 jest nie zgodne z prawem i będzie się odwoływał. Burmistrz powiedział, że
Gmina musi być przygotowana do przyjęcia terminalu, bo wiąże się to z kosztami,
które należy zabezpieczyć w budżecie. Zaznaczył, że złożono ofertę na kupno
nieruchomości na ręce Starosty. Poprosił radnych o wsparcie w sprawie przejęcia
nieruchomości.
Wicestarosta Leopold Owsiak podziękował za zaproszenie i powiedział, że w celu
wyjaśnienia sprawy zbycia nieruchomości pozwoli sobie odczytać odpowiedź
Starosty na pismo Wojewody, kserokopie pisma przeka że radnym. Zaznaczył, że jest
to oficjalne stanowisko Starosty.
O godzinie 14:15 salę obrad opuścili radni: Jakub Piosik i Mariusz Olejniczak
zmniejszając liczbę radnych do 13.
O godzinie 14:17 na salę obrad powrócili radni: Jakub Piosik i Mariusz Olejniczak
zwiększając liczbę radnych do 15.
Starosta Andrzej Bycka powiedział, że chciałby aby wszystkie decyzje były
transparentne. Wspomniał o przejęciu w 2010 r. nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa. Zaznaczył, że spór pomiędzy Starostą a Burmistrzem jest niesłuszny, chce
aby temat pozostawić do wyjaśnienia. Powiedział, że Starostwo złożyło ofertę zakupu
terminalu za kwotę 3 mln zł, natomiast Gmina za 2 mln zł. Stwierdził, że zachowanie
Wojewody jest naganne, który podjął niesłuszna decyzję. Wojewoda nie
poinformował właściciela, którym jest Starosta, że przekazuje terminal Burmistrzowi
Starosta stwierdził, że nikt nie może mu rozkazywać, co czyni Wojewoda i tak nie
powinno być. Powiedział, że spotykał się z Burmistrzem wielokrotnie długo
dyskutując, bo wszyscy są zaniepokojeni sytuacją, ponieważ na terminalu pracuje
100 podmiotów gospodarczych. Powiedział również, że nikt na siłę nie zaprowadzi go
do notariusza, oraz że chce być uczciwy i nie chce mieć kajdanek na rękach.
Zaznaczył, że jeżeli ktoś łamie prawo, to nie on, tylko Wojewoda. Dowiedział się, że
firmy mają wpłacać środki finansowe na konto Burmistrza, co formalnie jest
niemożliwe jednak Wojewoda uważa inaczej. Stwierdził, że gdyby na terminalu nie
funkcjonowały urzędy celne, to terminal nie miałby żadnej wartości. Uważa, że jego
zasługą jest, iż obecnie na terminalu działa 100 podmiotów. Powiedział, że we
wrześniu powiat powinien otrzymać dofinansowanie od Wojewody na utrzymanie
terminalu, ale nie otrzymał i nie wiadomo co będzie dalej, Zaznaczył, że czas ucieka,
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a spór dalej trwa. Powiedział, że ma żal do Wojewody, że nie informuje go o swoich
poczynaniach.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, kto przygotował apel.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że Burmistrz.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, dlaczego Przewodniczący ma podpisywać apel.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz odpowiedział, że należy to do kompetencji rady
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował Staroście za informacje i przedstawienie
swojego stanowiska. Zaznaczył, że o wielu sprawach też nie wiedział, bo Wojewoda
też go nie informuje. Złożył wniosek o kupno nieruchomości i musi wiedzieć jak
zaplanować środki. Oczekuje od Starosty zajęcia konkretnego stanowiska, aby
sprawa przejęcia terminalu nie ciągnęła się w nieskończoność. Powiedział, że musi
troszczyć się o interes Gminy. Poprosił radnych, aby poparli apel, ponieważ terminal
ma 16 lat i obiekt wymaga remontu, na który musi zabezpieczyć środki w budżecie.
Uważa, że Starosta z Wojewodą się porozumieją, a do tego czasu poczeka.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że jest jak najbardziej za kupnem terminala.
Uważa, że apel jest nie na czasie, bo nie wie jaka będzie odpowiedź Wojewody na
pismo Starosty. Zapytała o wysokość dotacji na utrzymanie terminala.
Starosta Andrzej Bycka odpowiedział, że gmina z podatków otrzymuje wpływy około
1 mln zł, Starostwo 600 tyś. zł. Zaznaczył, że ceni Burmistrza, ale określił się jasno.
Poinformował, że przesłał Wojewodzie wniosek o kupno terminala. Na złożony
wniosek Wojewoda odpowiedział, że nie wyraża zgody na przekaże terminalu
starostwu.. Uważa, że jest to jawne łamanie prawa i z Wojewodą mogą się spotkać w
sądzie. W sprawie dotacji do utrzymania terminalu poinformował, że jest to 35 %
kosztów poniesionych na opłaty. Powiedział również, że jeżeli Wojewoda będzie się
upierał, to ze szkodą dla nas wszystkich. Zaznaczył, że Wojewoda wysyła pisma i
nakazuje nam co mamy zrobić. Uważa, że podjęcie przez radnych apelu, to sprawa
czysto polityczna. Podkreślił jeszcze raz, że sprawa przeciąga się z winy Wojewody.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że rozmawiał z Burmistrzem i Starostą. Zapytał się,
czy coś chcą podejmując apel, czy rada kiedykolwiek chciała zabrać terminal
powiatowi? Zaznaczył, że mówi z premedytacją. Powiedział, że jesteśmy radnymi
miasta i jesteśmy rozsądni, aczkolwiek nie zawsze podejmujemy racjonalne decyzje.
Powiedział, że na dzień dzisiejszy sprawa jest poza nimi, bo są od tego odpowiednie
instytucje i myśli tu o Wojewodzie, który ma swoje uprawnienia. Zastanawia się, czy
ma prawo słuchać Burmistrza, który ma swoje przemyślenia, takie lub inne, czy ma
prawo słuchać pana Starosty, czy też słuchać Wojewody, który wydaje określone
decyzje. Uważa, że błędem byłoby odmawiać czegokolwiek, co byłoby dla budżetu
wielkim dobrem. Sytuacja jest zawieszona, na dzisiaj nie wie jaka ona jest.
Powiedział, że terminal miastu jest potrzeby, starostwu też, wszyscy mają trudne
budżety. Podkreślił, że ze sobą nie walczymy.
Radny Jakub Piosik powiedział, że na sali znajduje się Dyrektor SMOK Tomasz
Pilarski radny powiatowy i poprosił o udzielenie mu głosu.
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Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wyraził zgodę.
Pan Tomasz Pilarski powiedział, iż po wypowiedzi pana Starosty powstało
jednostronne wrażenie, że Starosta stoi na straży porządku publicznego, interesu
społecznego, powiatu, Skarbu Państwa oraz mieszkańców i toczy przysłowiową
walkę z Urzędem Wojewody, który w swojej działalności nie kieruje się przepisami
prawa łamiąc je notorycznie od wielu miesięcy. W jego ocenie opinia starosty jest nie
uzasadniona. Powiedział, że Starosta stosuje taką samą taktykę do radnych
powiatowych, ujawnia tylko te dokumenty, które są dla niego wygodne.
W tym momencie Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź pana
Tomasza Pilarskiego i poprosił, aby wypowiedź dotyczyła tylko stanowiska radnych
powiatowych lub o dodatkowe informacje, których nie poruszyli Burmistrz lub
Starosta, poprosił o nie ocenianie Burmistrza i Starosty.
Pan Tomasz Pilarski powiedział, że Starosta pozwalał sobie na bardzo wiele
negatywnych ocen w stosunku do organów administracji rz ądowych.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ponownie przerwał wypowiedź pana Tomasza
Pilarskiego i zapytał się, czy jest on doradcą pana Wojewody.
Pan Tomasz Pilarski powiedział, że nie.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, żeby pan Tomasz Pilarski
wypowiadał się tylko na temat terminalu.
Pan Tomasz Pilarski powiedział, że Starosta otrzymał odpowiedź od Wojewody na
pismo, które odczytał Wicestarosta. Został poinformowany jednoznacznie, że
argumenty natury faktycznej i merytorycznej nie mają uzasadnienia w sprawie
przekazania terminalu Staroście. Powiedział, że zarządzenie jest prawne i oczekuje
od Starosty szybkiego podjęcia w tej sprawie.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zwrócił się do Starosty z zapytaniem, czy
otrzymał odpowiedź od Wojewody.
Wicestarosta Leopold Owsiak odpowiedział, że powiat otrzymał odpowiedź, ale się
absolutnie z nią nie zgadza, bo fakty są nie przekonywujące i sprawą zajmują się
radcy prawni powiatu.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że występuje obecnie jako członek
rady z propozycją, aby powrócić do tematu na najbliższej sesji. Złożył wniosek o nie
rozpatrywanie apelu i poprosił Starostę o przekazanie całej korespondencji z
Wojewodą na temat terminalu i zaproponował, aby do sprawy powrócić na
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. Zarządził głosowanie w sprawie nie
rozpatrywania apelu
Starosta Andrzej Bycka podziękował Burmistrzowi oraz radnym za zaproszenie,
powiedział, że dobrze byłoby zorganizować spotkanie radnych starostwa i gminy, aby
przedyskutować temat terminalu.
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„Za” nie rozpatrywaniem apelu głosowało jednogłośnie 15 radnych.
O godzinie 15:05 Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 15:25 Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wznowił obrady, na salę
obrad powróciło 14 radnych, nie powrócił radny Andrzej Woźniak.
Punkt 4.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Słubice za pierwsze półrocze 2012 – DRUK
nr 299.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak przedstawił prezentację z realizacji wykonania budżetu
Gminy Słubice za pierwsze półrocze 2012 r.
O godzinie 15:30 powrócił na salę obrad radny Andrzej Woźniak, zwiększając liczbę
radnych do 15.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz uzupełniając informację skarbnika poinformował, że
bardzo dużo osób czeka na mieszkania. Z myślą o mieszkaniach socjalnych
przystąpił do prowadzenia rozmów w sprawie zakupu obiektu po byłym GS.
Powiedział, że Zarząd GS się zgadza na sprzedaż obiektu, ale pod warunkiem, że
gmina zakupi obiekt w tym roku, jest to koszt około1 mln zł i w ten sposób gmina
zyska 25 mieszkań socjalnych.
Punkt 5.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie podziału gminy Słubice na stałe okręgi
wyborcze – DRUK nr 300
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały zgodnie z
załącznikiem jak w druku o nr 300 wraz z autopoprawką, którą nakazał Komisarz
Wyborczy w § 9, że „ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że przyjmujemy autopoprawkę jako
druk 300 a.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 300 (6 głosami „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 300 (4 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Jakub Piosik powiedział, że otrzymał telefon od organizacji społecznej i ma
pytanie do sekretarza, gdy podejmiemy uchwałę, to w jakim terminie można wnieść
zastrzeżenia
Sekretarz Katarzyna Minitus - Trojan odpowiedziała, że w terminie 5 dni od daty
podania uchwały do wiadomości publicznej.
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Radca prawny Andrzej Ksokowski powiedział, że jeżeli następnym dniem jest dzień
wolny od pracy, to termin przesuwa się o ten dzień.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy jeżeli zamieni się ul. Piską, można zrobić
kolorową mapę.
Sekretarz Katarzyna Minitus - Trojan odpowiedziała, że tak.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że mapa będzie do wglądu w
biurze rady.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 300 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała nr XXX/232/2012 RM w Słubicach w
sprawie podziału gminy Słubice na stałe okręgi
wyborcze
Punkt 6.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do utworzenia
Stowarzyszenia „Odra dla turystów”- DRUK nr 301
Burmistrz Tomasz Ciszewicz omówił projekt uchwały jak w druku o nr 301.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 300 (6 głosami „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 300 (4 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Ryszard Potorski zapytał, czy nie można było utworzyć np. Celowy Związek
Gmin.
Radca prawny Andrzej Ksokowski odpowiedział, że Celowy Związek Gmin zajmuje
się gospodarką komunalną.
Radna Krystyna Baczyńska poprosiła, aby w statucie zapisać o utworzeniu ścieżek
edukacyjnych dla dzieci.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że będzie coraz więcej wodniaków i
podziękował za projekt .
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 301 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XXX/233/2012 RM w Słubicach w
sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia
„Odra dla turystów”
Punkt 7.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy - DRUK nr 302
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały jak w druku o nr 302.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 302 (2 głosami „za”, 1 radny głosował „przeciwko”,
3 radnych „wstrzymało się” od głosu).
Dyskusja.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że poprzednio głosował za uchyleniem
uchwały. Stwierdził, że obecnie umowy będą zawierane z zastrzeżeniem, jeżeli
wygra Stowarzyszenie to umowy będą rozwiązywane, wszystko jest coraz bardziej
zagmatwane.
Radny Jakub Piosik powiedział, że ma pytanie do pana Pawła Sławiaka. Zapytał,
czy Stowarzyszenie wniosło powództwo przeciwko Gminie o złożenie zastępczego
oświadczenia woli zobowiązującego Gminę do zawarcia umowy dzierżawy bo termin
wyznaczył sąd.
Pan Paweł Sławiak odpowiedział, że pozew jest przygotowany i zostanie złożony.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że rozmawiamy na ten temat już prawie rok.
Kupcy są skłóceni a gmina musi uporządkować sprawy, będzie za podjęciem
uchwały. Zaznaczyła, że sprawy sądowe ciągną się latami.
Radny Jarosław Sadowski powiedział, że jest to uchwała, która wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom kupców, bo kupcy chcą stabilności, jest na tak.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że na komisjach podkreślał, że takie są
oczekiwania kupców, żeby z nimi zawierać umowy. Powiedział, ze nieprawdą jest, że
Burmistrz nie może podpisywać umowy, bo może na 3 lata. Wracamy do tego co
było, tylko nie wskazujemy z kim, jest za.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że podpisywanie umów z osobami, które
wybudowały pawilony są jak najbardziej właściwe, zgadza się z kolegą Żwirkiem,
będzie na tak i chce aby uporządkować temat.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że temat jest ciężki. Na Komisji we wtorek
zwracał się do Burmistrzów, aby wstrzymać wszelkie działania gminy do czasu
zakończenia spraw sądowych, chociaż prawnicy urzędu mówią inaczej. Zapytał,
komu zależy na tym, aby wykorzystywać radę miejska wbrew postanowieniu sądu i
uchwalać uchwałę. Zapytał również, dlaczego Burmistrz lekceważy działalność
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organizacji pozarządowej. Wnosi o odrzucenie projektu uchwały, żeby nie poniżać
sądu, który wydał odpowiednie postanowienie Zwrócił się do radnych, aby nie
pozwolili na podpisywanie umów jakie zaproponował Burmistrz na Komisji
Powiedział, żeby zaczekać na wyrok sądu w Gorzowie Wlkp.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że na poprzedniej sesji uchwała została
uchylona, dlatego też przestawił projekt uchwały, żeby zawierać umowy do 10 lat, bo
takie są oczekiwania kupców, którzy ponieśli nakłady na budowę pawilonów.
Powiedział, że radni wyrażają wolę intencyjną a on chciałby wszystko uporządkować.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że wszystko zostało zablokowane i nie można
nic zrobić. Radny wydał wyrok a wyroki wydaje sąd i to są dwie różne rzeczy. Podjął
decyzję, aby uporządkować temat i nie będzie bierny. Na Komisjach sprawa była
wyjaśniana i pani Sekretarz omawiając temat przedstawiła jego stanowisko.
Zaapelował o rozsądek i podjęcie projektu uchwały.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że bałagan na bazarze wprowadził Burmistrz,
ponieważ gdyby zostały zrealizowane warunki porozumienia, tego bałaganu by nie
było.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 302 głosowało 9 radnych, 2 radnych było
„przeciwko” , 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/234/2012 RM
sprawie wyrażenia zgody na
nieruchomości na okres do 10 lat
od obowiązku przetargowego trybu
dzierżawy,

w Słubicach w
wydzierżawienie
oraz odstąpienie
zawarcia umowy

Punkt 8.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej na podstawie umowy zamiany – DRUK nr 303
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński omówił projekt uchwały jak w druku o nr 303.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 303 (6 głosami „za”).
Dyskusji brak.
O godzinie 16:20 salę obrad opuściła radna Krystyna Skubisz zmniejszając liczbę
radnych do 14.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 303 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/235/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej na podstawie umowy zamiany
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Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 304
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński omówił projekt uchwały jak w druku o nr 304.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 304 (6 głosami „za”).
O godzinie 16:21 na salę obrad powróciła radna Krystyna Skubisz zwiększając liczbę
radnych do 15.
Dyskusja.
O godzinie 16:22 salę obrad opuścił radny Juliusz Żwirek zmniejszają liczbę radnych
do 14.
Radny Andrzej Woźniak zapytał o wpływy z dzierżawy.
Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zgodnie z zarządzeniem i stawkami, można
obliczyć.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 304 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/236/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne
Punkt 10, 11 i 12.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 305
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 306
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia DRUK nr 307
O godzinie 16:25
radnych do 13.

salę obrad opuścił radny Andrzej Woźniak zmniejszają liczbę

Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz omówił projekty uchwał jak w drukach o nr 305,
306 i 307.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwały o pozytywnym
zaopiniowaniu projektów uchwał jak w drukach o nr 305, 306 i 307 (6 g łosami „za”).
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 305 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/237/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia,
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 306 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.

Uchwała nr XXX/238/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia,
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 307 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/239/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu jej zawarcia,
O godzinie 16:30 na salę obrad powrócił radny Juliusz Żwirek zwiększając liczbę
radnych do 14.
Punkt 13.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa spowodowanego rozstrzygni ęciem wezwania do
usunięcia naruszenia prawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz uchyleniem uchwały nr
XVI/123/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11 miesięcy oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - DRUK
nr 308
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan omówiła aspekty prawne dotyczące
projektu uchwały jak w druku o nr 308.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 308 (2 głosami „za”, 3 radnych „wstrzymało się” od
głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku 308 (1 głosem „za”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosu).
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Dyskusja.
Radny Jakub Piosik zapytał, kto podpisał projekt uchwały.
Radna Krystyna Baczyńska odpowiedziała, że ona.
Radny Jakub Piosik przeprosił, nie zauważył.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że nie była na poprzedniej sesji, dlatego wstrzyma
od głosu.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 308 głosowało 6 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 7 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/240/2012 RM w Słubicach w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa spowodowanego rozstrzygni ęciem
wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 30
sierpnia 2012 r. oraz uchyleniem uchwały nr
XVI/123/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28
grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości na okres 9 lat i 11
miesięcy
oraz
odstąpienia
od
obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Punkt 14.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach oraz jego
pracowników – DRUK nr 309
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Skalniak omówiła projekt uchwały jak w
druku o nr 309.
O godzinie 16:43 na salę obrad opuściła radna Krystyna Skubisz zmniejszając
liczbę radnych do 13.
O godzinie 16:44 na salę obrad powrócił radny Andrzej Woźniak zwiększając liczbę
radnych do 14.
Dyskusja
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że bardzo dobrze jest, iż poruszono temat
lokali komunalnych. Zaznaczył, że właścicielem lokali jest gmina i to, że ktoś w nim
mieszka nie upoważnia go do zajmowania lokalu. Powiedział, że nie ma czegoś
takiego, jak spadek po mieszkaniu komunalnym, gdyż muszą być spełnione warunki
określone w art. 691 kodeksu cywilnego. Zaznaczył, że mieszkania to towar
deficytowy. Zwrócił również uwagę, że nie można podnajmować mieszkań osobom
trzecim, bo w takich przypadkach będą rozwiązywane umowy najmu.
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O godzinie 17:10 salę obrad opuścił Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz
zmniejszając liczbę radnych do 13.
Obrady sesji poprowadziła Zastępca Przewodniczącego RM Krystyna Baczyńska
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 309 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXX/241/2012 RM w Słubicach w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w
Słubicach oraz jego pracowników,
Punkt 15.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2011/2012 – DRUK nr 310
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że nie ma pytań do informacji ponieważ
odbędzie się debata oświatowa w miesiącu marcu i wtedy będą dyskutować.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że chce poinformować o ofertach
jakie przygotowują placówki oświatowe (przedszkola) w ramach dodatkowych
płatnych zajęć, które będą ogólnie udostępnione.
O godzinie 17:20 na salę obrad powrócił Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz
zwiększając liczbę radnych do 14.
Obrady sesji poprowadził Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że niektórzy rodzice nie są zadowoleniu z
ofert jakimi dysponują przedszkola. Poprosił o wyjaśnienie panią Dyrektor ZAO
Jolantę Skręty.
Pani Jolanta Skręty Dyrektor ZAO poinformowała, że dyrektorzy placówek podpisują
z rodzicami umowy o pełnieniu opieki nad dziećmi oraz prowadzeniu odpłatnych
zajęć. Rodzice proponują jakie będą prowadzone zajęcia i realizowane są różne
zadania.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że podjął decyzję o dodatkowych środkach
na zajęcia dla dzieci. Poinformował, że na terenie miasta znajdują się prywatne
przedszkola oraz powstała szkoła podstawowa. Zaznaczył, ze w naszych
placówkach zajęcia są interesujące.
Radna Ewa Chustecka powiedziała, że zgadza się z panią Jolanta Skręty. W
placówkach prowadzone są dodatkowe zajęcia z plastyki, muzyki, nauki języków
obcych itp., ale należy to bardziej zareklamować.
Radny Jakub Piosik zapytał, czy już wiadomo kiedy odbędzie się debata oświatowa.
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Przewodniczący RM odpowiedział, że termin zostanie ustalony w planie pracy rady
na przyszły rok.
Punkt 16.
Informacja o ochronie środowiska w gminie – Druk nr 311
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że dużym problemem są bobry, które
czynią wielkie szkody w wale p. powodziowym i otrzymano zgodę na odstrzał 25
sztuk.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na ul. Wojska Polskiego znajdują się
urządzenia pomiarowe hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Zapytała, czy wiadomo
jak wygląda sytuacja w mieście.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że na stronie internetowej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu można sprawdzić.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że zgadza się z opinią Burmistrza w sprawie
bobrów. Powiedział, że pan Kędziora jest myśliwym i mógłby dokonać odstrzału.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński odpowiedział, że potrzeba mieć specjalne
uprawnienia do odstrzału bobrów, dlatego odstrzał będzie wykonywany przez Koło
Łowieckie z Zielonej Góry.
Radna Krystyna Kiba zapytała Burmistrza, czy zaglądał na stronę internetową oraz
jak wygląda zanieczyszczenie miasta.
O godzinie 17:10 salę obrad opuścił radny Jakub Piosik zmniejszając liczbę radnych
do liczbę radnych do 13.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że ogólnie jest dobrze. Sytuacja zmienia
się w sezonie grzewczym, występuje większe zanieczyszczenie, gdyż ludzie spalają
wszystko i za to będą kary.
Punkt 17.
Informacja z realizacji wypoczynku letniego „Akcja lato 2012” – DRUK nr 312
O godzinie 17:15 na salę obrad powrócił radny Jakub Piosik zwiększając liczbę
radnych do 14.
Punkt 18.
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
(sprawozdanie w załączeniu do protokółu)
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz uzupełnił swoje sprawozdanie o informacje
dotyczące:
− zakończenia remontu biblioteki gminnej,
− zakończenia inwestycji przy Szkole Podstawowej w Kunowicach,
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−
−
−
−
−

zakończenia inwestycji 5 terenów rekreacyjnych na terenach wiejskich,
rozpoczęcia inwestycji budowy stacji uzdatnia wody w Golicach,
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta,
uruchomienia komunikacji miejskiej w Dniu Święta Zmarłych,
prac nad projektem budżetu gminy na rok 2013. .

Punkt 19, 20, 21.
Interpelacje, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji, wolne
wnioski radnych.
Radny Jakub Piosik wniósł o udzielenie informacji na piśmie dotyczącej:
- aktualnego stanu zagospodarowania budynku po by łej komendzie policji.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że w sierpniu ukazał się artykuł w prasie w
sprawie boiska dla dzieci oraz chodnika we wsi Pławidło, który jest bardzo
zarośnięty. Burmistrz wówczas powiedział, że chodnikiem nie chodzą ludzie i dlatego
jest zarośnięty oraz, że budowa chodnika była inwestycją nietrafną.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że nic takiego nie powiedział i nie
autoryzował artykuł.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że tak było i poprosił o:
− uruchomienie internetu w świetlicy wiejskiej Pławidło, proponując obniżenie
wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza w celu opłaty za korzystanie z Internetu,
− wykoszenie boiska do gry w piłkę nożną, aby mogły tam grać dzieci i młodzież,
− przedstawienie na najbliższej sesji przez prezesa spółki SOSiR bilansu spółki
od okresu jej utworzenia z uwzględnieniem kosztów prowadzenia basenu oraz
utworzenia plaży wraz z zakupem leżaków,
− wyjaśnienie czy prawdą jest, że ze środków na usuwanie dziur w mieście,
wykonano drogę koło pana Jabłońskiego.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że:
− uruchomienie internetu jest dużym problemem, ponieważ instalacja
telefoniczna jest w złym stanie i firma nie jest zainteresowana jej wymianą,
wspomniał ponownie o dużych kosztach podłączenia internetu, poprosił o
cierpliwość.
− nie autoryzował artykułu w gazecie lubuskiej i nigdy się nie wypowiadał, że
inwestycja była nie trafiona. Powiedział, że powiat powinien odpowiadać za
stan chodnika.
− remonty dróg odbywały się w ramach zabezpieczonych środków w budżecie.
O godzinie 17:50 salę obrad opuścili radni: Jakub Piosik, Zbigniew Kubik
zmniejszając liczbę radnych do liczbę radnych do 12.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy Burmistrz może obiecać, że do końca roku
będzie internet w świetlicy wiejskiej Pławidło.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że nie, bo nie od niego to zależy.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że:
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− budynek myjni za szpitalem bardzo szpeci a obok miał być wybudowany
parking, poprosił o informacje na ten temat,
− odbyło się 50 – lecie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Rolniczych i składa
podziękowanie pani Dyrektor Marii Skalniak, za przygotowanie wspaniałej
uroczystości.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że:
− myjnia samochodowa i hydrofornia faktycznie szpeci swoim wygl ądem, może
na wiosnę ruszymy z remontem,
− teren obok myjni to teren prywatny i ma tam powsta ć pawilon handlowy.
Radna Maria Skalniak wniosła o:
− naprawę dróg na Os. Królów Polskich, bo drogi są nieprzejezdne.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz poprosił o cierpliwość, będą naprawiać sukcesywnie.
Radna Krystyna Kiba zapytała, czy również na Oś.Widok.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że jest mu przykro, ale nie posiada już
środków finansowych na naprawę dróg.
Punkt 22 i 23.
Bieżące sprawy Rady Miejskiej, informacja Przewodniczącego o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz w kilku zdaniach zreferował pracę Rady
Miejskiej wraz z biurem obsługi Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
Radny Juliusz Żwirek przedstawił obszerną informację z posiedzenia Wspólnej
Komisji ds. Integracji Europejskiej Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu n/O, które odbyło
się 19 maja we Frankfurcie.
Wiceprzewodniczący RM Mariusz Olejniczak poinformował o imprezie „Golicka Mila”,
która zrobiła na nim ogromne wrażenie i pogratulował organizatorom za
przeprowadzenie tak wspaniałej imprezy. Podziękował za wykonanie terenów
rekreacyjnych na terenach wiejskich.
Punkt 24.
Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie
18:30 zamknął obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz
Protokołowała: Jolanta Machcińska
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