Protokół nr XXXIV
z przebiegu XXXIV Sesji Rady Miejskiej
w Słubicach odbytej w dniu 29 listopada 2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sala nr 104
w godzinach 12:00 do 15:45 pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
Piotra Kiedrowicz
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
na rok 2012 - DRUK nr 332
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr
333
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek
w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice- DRUK nr 334
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Słubice w roku 2013 - DRUK nr 335
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od
środków transportowych - DRUK nr 336
7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/409/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. i uchwały Nr XLIII/429/09
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2009 r. – DRUK nr 337
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego – DRUK nr 338
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawki,
terminów płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty od posiadania psów na
terenie Gminy Słubice - DRUK nr 339
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/32/07 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007 r. - DRUK nr 340
11. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku
2012 projektu pn. ”Aktywność - zrobię to dla siebie” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - DRUK
nr 341
12. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub
klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – DRUK nr 342
13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu
nr 1 do Porozumienia partnerskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku między Gminą
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Słubice (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika
Federalna
Niemiec)
w ramach
Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) –Brandenburgia 2007-2013 na
realizację projektu nr WTBR.01.03.00-52-010/09 pt. Wzmocnienie międzygminnej
współpracy w Europejskim Dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą oraz
stworzenie polsko-niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) jako
wzoru nowej generacji współpracy transgranicznej oraz upoważnienia Burmistrza
do jego podpisania – Druk nr 343
14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień
Gminy Słubice - DRUK nr 344
15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień
Gminy Słubice – DRUK nr 345
16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego- DRUK nr 346
17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie
mieszkaniowego w Słubicach – DRUK nr 347

nadania

nazwy

osiedla

18. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze zamiany - DRUK nr 348
19. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 349.
20. Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Słubice - DRUK nr 350
21. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2013- DRUK nr
351
22. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na
uchwałę Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2012r. nr
XXX/240/2012 – DRUK nr 352
23. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady
Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego
wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- DRUK nr 353 .
24. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Słubice- DRUK nr 354
25. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki op łaty - DRUK nr 355
26. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK nr 356
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27. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości – DRUK nr 357
28. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych DRUK nr 358
29. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi DRUK nr 359.
30. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych –
DRUK nr 360
31. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania
uchwał Rady Miejskiej.
32. Interpelacje.
33. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
34. Wolne wnioski radnych.
35. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.
36. Informacja Przewodniczącego
międzysesyjnym.

o

działaniach

podejmowanych

w

okresie

37. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej.

Punkt 1.
Sprawy regulaminowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kiedrowicz o godzinie 9:00 otworzył XXXIV
sesję Rady Miejskiej w Słubicach.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło na początku 14 radnych.
(Lista obecności w załączeniu do protokołu).
Przewodniczący RM zapytał o uwagi do protokołów z 2 ostatnich sesji Rady Miejskiej
w Słubicach.
Uwag do treści protokołów nie zgłoszono.
Protokóły z sesji o nr XXXII i XXXIII zostały przyjęte przez aklamację.
Przewodniczący RM zapytał o uwagi lub wnioski do przedłożonego porządku obrad.
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Uwag i wniosków nie wniesiono.
Punkt 2 i 3.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2012 - DRUK nr 332.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr 333.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił oba projekty uchwał zgodnie z załącznikami jak
w drukach o nr: 332 i 333.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwały o pozytywnym
zaopiniowaniu projektów uchwał jak w drukach o nr: 332 i 333 (6 głosami „za”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwały o pozytywnym zaopiniowaniu
projektów uchwał jak w drukach o nr: 332 i 333 (4 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Andrzej Woźniak poprosił o wyjaśnienie na co zostaną wydatkowane środki w
wysokości 20 tyś, zł w dziale drogi oraz o zakres modernizacj sali gimnastycznej i
zapytał, czy w gminie mają panować ciemności, bo zmniejsza się środki za energię
elektryczną.
Skarbnik Rafał Dydak odpowiedział, że środki przesunięto na remonty dróg, a które
będą remontowane odpowie naczelnik wydziału IRO. Sala gimnastyczna będzie
remontowana w SP nr 3 i polegać będzie na malowaniu ścian oraz remoncie podłogi,
natomiast rachunki za energię elektryczna okazały się mniejsze niż planowano i stąd
oszczędności.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 332 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/249/2012 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok
2012.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 333 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV250/2012 RM w Słubicach w
sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 –
2026
Punkt 4
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawek w podatku
od nieruchomości w Gminie Słubice- DRUK nr 334.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 334.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 334 (3 głosami „za”, 2 głosy „wstrzymały się”).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 334. (2 głosami „za”, 2 głosy „wstrzymały się”).
Dyskusja
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że ustawodawca narzuca górne stawki a
gmina potrzebuje pieniędzy i stwierdziła, że rada nie musi podnosić stawek. Uważa,
że powinny pozostać na tym samym poziomie, będzie głosowała przeciwko .
Radny Jakub Piosik zapytał skarbnika, dlaczego wzrost podatku, aż o 1,70 zł od
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i dlaczego tak dużo. Powiedział,
że wie, iż to najlepsze źródło dochodu, ale uważa, że to bardzo duża podwyżka, a
przedsiębiorców powinno się wspierać.
Skarbnik Rafa Dydak odpowiedział, że na stawkę składa się wiele czynników.
Została ustalona w wysokości 90 % do stawki maksymalnej, gdyż została podjęta
uchwała o pomocy de minimis, z której korzysta wielu przedsiębiorców. Powiedział,
że gmina Słubice nie znajduje się w grupie najwyższych podatków i przedstawił jakie
stawki zostały uchwalone w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. oraz Nowej Soli.
Radny Jakub Piosik odpowiedział, że wypowiedź go nie satysfakcjonuje i nie
powinno się porównywać do dużych miast. Powiedział, że projekt uchwały nie
podoba mu się i stwierdził, że przyczyni się do wzrostu bezrobocia w gminie.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że nie rozumie wypowiedź radnego Jakuba
Piosika, który ciągle mówi, że powinno się robić więcej. Zaznaczył, że koszty ciągle
rosną na oświatę, opiekę społeczną i są na gminę nakładane przez rząd coraz to
nowe obowiązki Powiedział, że każdy przedsiębiorca wie, iż koszty odlicza się od
działalności. Zaznaczył, że nie są to najwyższe stawki i ich wysokość dostosowana
jest do potrzeb gminy.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że do sprawy należy podejść całościowo, bo na
każdej sesji pracowano nad budżetem gminy i proponowane stawki zasadniczo nie
wpłyną na mieszkańców. Zaznaczył, że nikt nie lubi jak się podwyższa podatki, ale
rada musi dbać o budżet. Stwierdził, że ma inny pogląd, niż jego przedmówcy,
będzie głosował na tak.
Radny Jaku Piosik powiedział, że wie, iż ciągle przeszkadza i „wytyka” Burmistrzowi,
ale będzie tak robił jeszcze przez dwa lata.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że nie ma załączonych stawek z Ministerstwa i
nie możne porównać do wielkości stawek zaproponowanych przez Burmistrza.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że było przekształenie ZAMKU i zmniejszyło
się zatrudnienie, ale nie zauważyła, aby zmniejszyły się wydatki na płace.
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Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że w 2011 roku zmniejszyło się
zatrudnienie w ZAMK, ale nie było podwyżek płac. Zaznaczył, że po przekształceniu
zakładu spadły udział o wpłaty do ZAMKU, ale zredukowano duże zadłużenie, kwoty
wynagrodzenia wynikają z zawartych umów o pracę. Podkreślił, że gmina ciągle
dokłada do wynagrodzeń nauczycieli, ale jest burmistrzem i musi wykonywać swoje
zadania. Poinformował, że za poprzednika został ponownie źle naliczony podatek i
obecnie musi zwrócić około 100 tyś. zł. Poprosił o racjonalne odniesienie się do
proponowanych propozycji.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że „co będzie za dwa lata, jak pana tu nie
będzie”.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że na komisjach dyskutowano na temat podatków
i stwierdziła, że obecna debata jest żenująca. Poprosiła, aby wrócić do dyskusji
merytorycznej.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 334 głosowało 8 radnych, 3 radnych głosowało
„przeciwko”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/251/2012 RM w Słubicach w
sprawie określenia wysokości stawek w podatku od
nieruchomości w Gminie Słubice.
Punkt 5.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy S łubice
w roku 2013 - DRUK nr 335
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 335.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 335 (4 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 335 (4 głosami „za”).
Dyskusja
Radny Andrzej Woźniak zapytał skarbnika o ilość rolników w gminie oraz czy
uchwała dotyczy dzierżawców gruntów rolnych.
Skarbnik Rafał Dydak odpowiedział, że nie pamięta ilu jest rolników w gminie i
zaznaczył, że podatek rolny płaci każdy, kto posiada grunty rolne.
Radny Jakub Piosik powiedział, że w uzasadnieniu zaznaczono, że w roku 2012
planowane dochody z tytułu podatku rolnego ukształtują się na poziomie ok. 600 tyś.
zł i zapytał, czy dochód w 2013 r. będzie większy o 20 %.
Skarbnik Rafał Dydak odpowiedział, że na dochód rolny składa się wiele czynników i
merytorycznie wyjaśnił zasady planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 334 głosowało 11 radnych, 1 radny głosował
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/252/2012 RM w Słubicach w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Słubice w roku 2013.
Punkt 6.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych - DRUK nr 336
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 336.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 336 (4 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 336 (2 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymał się” od glosu).
Dyskusja
Radny Jakub Piosik powiedział, że w § 3 jest zapisana zła data.
Skarbnik Rafał Dydak potwierdził i powiedział, że zostanie to poprawione.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 336 głosowało 12 radnych, 1 radny głosował
„przeciw”,1 radny „wstrzymał się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/253/2012 RM w Słubicach w
sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych.
Punkt 7.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/409/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r. i uchwały Nr XLIII/429/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2009 r. – DRUK nr 337
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 337.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 337 (5głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 337 (3 głosami „za”).
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Dyskusja.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że proponowana uchwała dotyczy rolników i
uderza w tereny wiejskie, gdyż doprowadzi do większego ubóstwa na wsi i zmusi
rolników do rozbiórki budynków gospodarczych, gdyż nie będzie ich stać na zapłatę
podatków.
Skarbnik Rafał Dydak odpowiedział, że nastąpiła pomyłka w interpretacji, bo dotyczy
budynków na potrzeby jednostek organizacyjnych i nie ma mowy o mieszkańcach z
terenów wiejskich.
Radny Juliusz Żwirek poprosił o szczegółowe pisanie uzasadnień do projektów
uchwał.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że na komisjach skarbnik
szczegółowo omówił projekt uchwały i przedłożył uchwały, które obecnie są
uchylane.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 337 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/254/2012 RM w Słubicach w
sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/409/09 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 17 grudnia 2009 r.
i uchwały Nr XLIII/429/09 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Punkt 8.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego – DRUK nr 338
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 338.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 338 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 338 (3 głosami „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 338 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/255/2012 RM w Słubicach w
sprawie
określenia
wzorów
formularzy
obowiązujących
w zakresie
podatku
od
nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego.
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Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wysokości stawki, terminów
płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty od posiadania psów na terenie Gminy
Słubice - DRUK nr 339
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 339.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 339 (4 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 339 (3 głosami „za”).
Dyskusja
Radny Juliusz Żwirek zapytał skarbnika, ile wpływa środków finansowych do gminy z
tytułu posiadania psa.
Skarbnik Rafał Dydak odpowiedział, że około 15 tyś zł.
Radny Juliusz Żwirek uważa, że to małe pieniądze i stwierdził, że można całkowicie
zrezygnować z opłaty za posiadanie psa. Zapytał, ile gminę kosztuje utrzymanie
jednego psa w schronisku w Ługach Górzyckich.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że dużo, w zależności od ilości zwierząt.
Podkreślił, że dużo zwierząt trafia do schroniska z bazaru, ale utrzymanie zwierząt to
obowiązek gminy. Powiedział, że informację o kosztach utrzymania zwierzat w
schronisku przedstawi na piśmie radnym.
Radny Czesław Dzierniejko poprosił o przedstawienie kosztów wyłapywania zwierząt.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że schroniska są bardzo drogie w
utrzymaniu i zaprosił radnych na wycieczkę do schroniska, żeby zobaczyli jak
funkcjonuje schronisko.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 339 głosowało 13 radnych, 1 radny głosował
„przeciw”, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/256/2012 RM w Słubicach w
sprawie określenia wysokości stawki, terminów
płatności oraz zasad ustalania i poboru opłaty od
posiadania psów na terenie Gminy Słubice
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Punkt 10.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/32/07 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007 r. - DRUK nr 340
Skarbnik Gminy Rafał Dydak omówił projekt uchwały jak w druku nr 340.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 340 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 340 (3 głosami „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 340 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/257/2012 RM w Słubicach w
sprawie uchylenia uchwały Nr IV/32/07 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007 r.
Punkt. 11.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012
projektu pn. ”Aktywność - zrobię to dla siebie” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - DRUK nr 341
Kierownik OPS Alina Baldys omówiła projekt uchwały jak w druku nr 341.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 341 (6 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 341 (3 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Jakub Piosik podziękował pani kierownik Alinie Baldys za przystąpienie do
projektu „Aktywność – zrobię to dla siebie” i zapytał, dlaczego przystąpiono tak
późno?
Kierownik Alina Baldys odpowiedziała, że w międzyczasie były realizowane małe
projekty, jednakże ma młodą kadrę i dużo pracownic było na urlopach
macierzyńskich.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 341 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
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Uchwała nr XXXIV/258/2012 RM w Słubicach w
sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012
projektu pn. ”Aktywność - zrobię to dla siebie”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
O godzinie 10:35 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 11:00 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wznowił obrady.
Punkt 12.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub
klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo u dziennego opiekuna oraz
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – DRUK nr 342
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały jak w druku nr 342.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę jednogłośnie o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 342 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 342 (2 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu).
Dyskusja.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, jakie są stawki w żłobkach w innych gminach w
powiecie słubickim.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że w powiecie nie ma żłobków.
Dyrektor żłobka Joanna Mroczkowska przedstawiła szczegółową informację na temat
funkcjonowania żłobka i wyjaśniła, że rodzice opłacają tylko za dni chodzenia dziecka
do żłobka.
Radny Jakub Piosik zapytał, czy przy tej stawce potrzeby zostaną zabezpieczone?
Dyrektor żłobka Joanna Mroczkowska odpowiedziała, że jest duża absencja, ale
myśli, że tak.
Radna Krystyna Baczyńska zapytała o max stawkę za pobyt dziecka w żłobku.
Dyrektor żłobka Joanna Mroczkowska odpowiedziała, że stawki max nie ma.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 342 głosowało 12 radnych, 1 radny glosował
„przeciwko, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, uchwała została podjęta.

Uchwała nr XXXIV/259/2012 RM Słubicach w
sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym utworzonym przez Gminę Słubice albo
u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości
opłaty za wyżywienie
Punkt 13.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr
1 do Porozumienia partnerskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku między Gminą
Słubice (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika Federalna
Niemiec) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 na realizację projektu nr
WTBR.01.03.00-52-010/09
pt.
Wzmocnienie
międzygminnej
współpracy
w Europejskim Dwumieście Słubice-Frankfurt nad Odrą oraz stworzenie polsko niemieckiego Centrum Kompetencji i Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej generacji
współpracy transgranicznej oraz upoważnienia Burmistrza do jego podpisania – Druk
nr 343
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały jak w druku nr 343.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę jednogłośnie o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 343 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę jednogłośnie o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 343 (3 głosami „za”).
Dyskusja
Radny Jakub Piosik poprosi o pisemną informację na temat projektu, a w
szczególności rozliczenia środków finansowych oraz jakie podjęto działania.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że to bardzo dobry i największy projekt,
przygotuje informację na piśmie dla radnych.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, jaki jest wkład finansowy gminy w projekt.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że odpowie na piśmie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 342 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/260/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr
1 do Porozumienia partnerskiego z dnia 28 czerwca
2011 roku między Gminą Słubice (Rzeczpospolita
Polska) a Miastem Frankfurt nad Odrą (Republika
Federalna
Niemiec)
w ramach
Programu
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Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska
(Województwo Lubuskie) –Brandenburgia 20072013 na realizację projektu nr WTBR.01.03.00-52010/09 pt. Wzmocnienie międzygminnej współpracy
w Europejskim Dwumieście Słubice-Frankfurt nad
Odrą oraz stworzenie polsko-niemieckiego Centrum
Kompetencji i Kooperacji (K&K) jako wzoru nowej
generacji
współpracy
transgranicznej
oraz
upoważnienia Burmistrza do jego podpisania.
Punkt 14 i 15
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień Gminy
Słubice - DRUK nr 344
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania Honorowych Wyróżnień Gminy
Słubice – DRUK nr 345
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekty uchwał jak w drukach o nr
344 i 345.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę jednogłośnie o pozytywnym
zaopiniowaniu projektów uchwał jak w drukach o nr 344 i 345 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę jednogłośnie o pozytywnym zaopiniowaniu
projektów uchwał jak w drukach o nr 344 i 345 (3 głosami „za”).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 344 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/261/2012 RM w Słubicach w
sprawie nadania Honorowych Wyróżnień Gminy
Słubice
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 345 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/262/2012 RM w Słubicach w
sprawie nadania Honorowych Wyróżnień Gminy
Słubice
Punkt 16.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego- DRUK nr 346
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan omówiła projekt uchwały jak w druku nr 346.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 346 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 346 (3 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest na tak. Zasugerował jednak, aby w zespole
opiniującym byli również radni, bo są tylko pracownicy burmistrza i przedstawiciele
stowarzyszeń.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że jest na tak, bo współpraca układa się bardzo
dobrze.
Radna Krystyna Baczyńska uzupełniła wypowiedź radnego Juliusz Żwirka, i
powiedziała, że z radną Krystyną Skubisz brały udział w posiedzeniach zespołu jako
obserwatorki, ale nie wie czy w myśl ustawy radni mogą być członkami zespołu.
Radny Ryszard Potorski podziękował organizacjom pozarządowym za wnikliwą
konsultację przy sporządzaniu projektu uchwały. Wspomniał, że do tej pory
zaangażowanie organizacji było znikome, a obecnie organizacje wniosły wiele uwag,
zmian oraz opinii i stwierdził, że to bardzo dobrze. Zasugerował, aby w regulaminie
zmienić zapis z „zespołu konsultacyjno – społecznego”, na „zespół konkursowy”.
Radny Jakub Piosik poprosił o informację na piśmie, ile organizacji pozarządowych
otrzymało dotacje poza konkursem.
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan odpowiedziała, że nikt się nie zgłosił.
Radny Jakub Piosik powiedział, że na str. 7 znowu są błędy i poprosił o rzetelne
przygotowywanie materiałów.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 346 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/263/2012 RM w Słubicach w
sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy
Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
i
stowarzyszeniami
jednostek
samorządu terytorialnego.
Punkt 17.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego
w Słubicach – DRUK nr 347
Naczelnik Wydziału WGN Tomasz Horbacz omówił projekt uchwały jak w druku nr
347.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 347 (5 głosami „za”) .
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 347 (3 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Czesław Dzierniejko powiedział, że jest na tak, bo firma „Wimar” na stałe
wpisała się w nasze miasto.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 347 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/264/2012 RM w Słubicach w
sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego
w Słubicach.
O godzinie 11:35 salę obrad opuścił przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz,
zmniejszając liczbę radnych do 13. Obrady poprowadziła wiceprzewodnicząca
Krystyna Baczyńska,
Punkt 18.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości w drodze zamiany - DRUK nr 348
Naczelnik Wydziału WGN Tomasz Horbacz omówił projekt uchwały jak w druku nr
348.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 348 (6 głosami „za”) .
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 348 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/265/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze zamiany.
O godzinie 11:40 na salę powrócił przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz, zwiększając
liczbę radnych do 14. Obrady prowadzi przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz.
Punkt 19.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne – DRUK nr 349.
Naczelnik Wydziału WGN Tomasz Horbacz omówił projekt uchwały jak w druku nr
349.
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Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 349 (6 głosami „za”) .
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 349 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/266/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżaw na nieruchomości gminne.
Punkt 20.
Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Słubice - DRUK nr 350
Naczelnik Wydziału WGN Tomasz Horbacz omówił projekt uchwały jak w druku nr
350.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 350 (6 głosami „za”).
Dyskusja.
Radny Andrzej Woźniak zapytał :
1. dlaczego 30 czerwca 2011 r. burmistrz nie zaproponował takiej zmiany, jaką
proponuje dzisiaj ?
2. kto poniesie koszty zmiany studium i ile to wyniesie?
3. czy zmianę wykonuje się pod konkretnego inwestora ?
4. dlaczego przystąpiono do przetargów, jeżeli zmiany były nie do przyjęcia?
5. czy inwestor będzie płacił za czynsz dzierżawy, za okres sporządzania
studium?
6. ile będzie wynosiła dzierżawa za teren w Kunicach?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że rozumie, iż radny chciałby pogratulować
projektu w wysokości 120 mln euro, bo są to kolejne pytania, które radny nie zadał na
komisji. Odpowiedział, że w roku 2011 przystąpiono do zmiany studium po to, aby
można było przeprowadzić inwestycje w kierunku energii odnawialnej, żeby na
terenie powstała farma wiatrowa lub inne źródło energii. Okazało się jednak, że
gdyby teren przeznaczyć pod energię elektryczną, to procedura zmiany w planie
zagospodarowania i wszelkie inne zmiany trwałyby co najmniej 8 lat. Powiedział, że
pozyskał w drodze przetargu inwestora i zażądał z góry opłaty startowej za 30
miesięcy. Po uzyskaniu uzgodnień przez firmę, nastąpi kolejna płatność z góry na 10
lat. Poinformował, że umowa została podpisana i do 15 grudnia nastąpi pierwsza
wpłata. Odpowiadając na zapytanie radnego, dlaczego zmieniamy studium
powiedział, że dzisiaj mamy konkretnego inwestora, który do czasu dokonania zmian,
uzyska niezbędne warunki. Poinformował, że koszty zmiany studium będą znane po
ogłoszeniu przetargu.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 350 głosowało jednogłośnie 14 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/267/2012 RM w Słubicach o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Słubice.
Punkt 21.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2013 - DRUK nr 351
Prezes ZUWŚ Kazimierz Góra omówił projekt uchwały jak w druku nr 351.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 351 ( 5 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 351 (3 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu) .
Dyskusja.
Radny Juliusz Żwirek stwierdził, że ostatnia rubryka jest ciekawa dla Słubic z której
jednoznacznie wynika, że dużo się inwestuje, ale cena wody w Kostrzynie jest niższa
i chce wiedzieć jaki jest koszt wody na wsi, a jaki w mieście.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że zakład dużo wykonuje inwestycji i to widać,
ale mieszkańcy Rybocic i Świecka płacą dużo za ścieki, które są odprowadzane na
oczyszczalnię znajdującą się na Terminalu w Świecku. Zgadza się, że koszty muszą
być wysokie, ale nie aż takie.
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że koszty inwestycji są większe, ze względu na
dużą odległość oraz małą ilość odbiorców. Poinformował, że w Rybocicach koszt m3
wody wynosi 5,50 zł, a w Lisowie 10 zł. Wyjaśnił, że szczegółowo omówił sprawę
przejęcia Terminala w Świecku na komisji. Okazało się, że oczyszczalnia wymaga
dużych nakładów inwestycyjnych, bo koszty utrzymania są bardzo wysokie, a straty
są szacowane na 50 tyś zł.
Radna Krystyna Kiba zapytała, jaki procent mieszkańców w mieście podłączonych
jest do kanalizacji sanitarnej.
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że 99% .
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że były plany w sprawie likwidacji hydroforni na
wsiach i zapytał, czy w Nowym Lubuszu zostanie zlikwidowana hydrofornia. Poprosi ł
o przedstawienie jak wygląda realizacja zawartego porozumienia z Górzycą na
dostarczenie wody dla Lasek, Pamięcina i Golic oraz czy można poprowadzić
wodociąg z Lisowa do Golic.
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Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że plany były i są zrealizowane, oprócz
hydroforni w Nowym Lubuszu. Spółka nie inwestuje w hydrofornię około 2 lat. a
woda jest warunkowo dopuszczona do spożycia. Powiedział, że jest wykonany
projekt budowlany, który został zgłoszony do programy rozwoju obszarów wiejskich,
ale wstrzymał inwestycję, bo trwała budowa wału okrężnego. Został złozony wniosek
o pozwolenie na budowę i w przypadku, gdy będzie ogłoszony dodatkowy nabór
wniosków, to wniosek zostanie złożony. Wyjaśnił, że porozumienie z Górzycą nie jest
realizowane, ze względu na duże zadłużenie gminy Górzyca.
Radny Andrzej Woźniak zapytał, czy spółka korzysta ze środków ARiMR.
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że spółka nie może.
Radna Krystyna Skubisz zapytała, jakie będą skutki finansowego dla spółki w wyniku
podniesienia podatku z 1% na 2%.
O godzinie 12:30 salę obrad opuścił radny Juliusz Żwirek, zmniejszając liczbę
radnych do 13.
Prezes Kazimierz Góra odpowiedział, że około 250 tyś zł.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 351 głosowało 11 radnych, 1 radny głosował
„przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/268/2012 RM w Słubicach w
sprawie
zatwierdzenia
taryfy
za
zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków na rok 2013.
O godzinie 12:35 salę obrad opuścili radni: Jakub Piosik i Andrzej Woźniak
zmniejszają liczbę radnych do 11.
Punkt 22.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na uchwałę
Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 września 2012r. nr XXX/240/2012 – DRUK nr
352
Członek Komisji Rewizyjnej RM Jarosław Sadowski omówił projekt uchwały jak w
druku nr 352.
Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały
jak w druku o nr 352 (2 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od głosu).
O godzinie 12:35 na salę obrad powróci radni: Jakub Piosik i Andrzej Woźniak,
zwiększając liczbę radnych do 14.
.
Dyskusji brak.
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„Za” podjęciem uchwały jak w druku 352 głosowało 11 radnych, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosu, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/269/2012 RM w Słubicach w
sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp. na uchwałę Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 27 września 2012 r. nr
XXX/240/2012

O godzinie 12:45 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz ogłosił przerwę w obradach.
O godzinie 13:20 przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wznowił obrady.
Punkt 23.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady
Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - DRUK nr 353.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz omówił projekt uchwały jak w druku nr 353.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 353 ( 6 głosami „za”).
O godzinie 13:35 na salę obrad opuścił radny Zbigniew Kubik, zmniejszając liczbę
radnych do 13.
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 353 (3 głosami „za”) .
Dyskusja.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że przyłącza się do protestu radnych.
Uważa, że ustawa narzuca na gminy dużo obowiązku i nie zgadza się, aby
mieszkańcy ponosili koszty wprowadzenia w tak szybkim tempie ustawy. Powiedział,
że w innych krajach wprowadzenie trwało 10 – 15 lat. Zaznaczył, że z samorządami
nie przeprowadzono żadnych konsultacji, a cały kraj dyskutuje i mieszkańcy są
oburzeni. Podkreślił, że z radnymi spędzono wiele godzin dyskutując na komisjach i
spotkania, jednakże do lipca trzeba wdrożyć ustawę, a gmina musi ją realizować.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że efektem dyskusji radnych było wycofanie
niektórych uchwał oraz, że Komisja Rozwoju Gospodarczego wystąpiła z wnioskiem
o przygotowanie protestu, ale Inowrocław zrobił to wcześniej i jest na tak.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że jest na tak i uważa, że Trybunał Konstytucyjny
powinien stwierdzić, że ustawa jest niekonstytucyjna. Zaznaczył, że opinie Komisji są
znaczące, ale śmieci należy gospodarować racjonalnie i to nie podlega wątpliwością.
Powiedział, że jeżeli ustali się najpierw stawki, a potem zorganizuje przetarg, to
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każdy będzie wiedział jakimi środkami dysponuje gmina na ten cel. Uważa, że trzeba
zrobić odwrotnie, bo ustawa jest zła, Myśli, że jest jeszcze czas na podjęcie uchwał i
jest potrzeba dalszej dyskusji. Powiedział, że jest na tak za projektem uchwały jak w
druku 353, a za pozostałymi będzie glosował na nie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 353 głosowało jednogłośnie 13, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XXXIV/270/2012 RM w Słubicach w
sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady
Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie
niezgodności
z Konstytucją
Rzeczypospolitej
Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Punkt 24.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Słubice - DRUK nr 354.
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
354 oraz przedstawił szczegółową prezentację ustawy, wyjaśniając jakie są zadania i
obowiązki gminy.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 354 (2 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 354 (2 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu).
Dyskusja.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że „wstrzymała się” od głosowania nad
regulaminem, bo czytając po raz kolejny regulamin, nasuwają się jej nowe wnioski.
Zaproponowała, aby przyjąć uchwałę, ale dalej nad nią pracować.
Sekretarz Katarzyna Mintus -Trojan powiedziała, że jest to akt prawa miejscowego,
gdzie można nanosić zmiany i uważa, że można tak zrobić.
Radny Ryszard Potorski popiera radną Krystynę Baczyńską i uważa, że regulamin
musi być uchwalony, ponieważ reguluje sprawy zawarte w uchwale, należy dalej
dyskutować, jest na tak.
Radny Józef Grabowski powiedział, że pierwotny regulamin, który przedstawi ł
burmistrz, został zmieniony w wyniku pracy radnych i uważa, że powinien być
przyjęty.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że nie zgadza się, aby właściciel miał pojemnik
pod oknem i zapytała gdzie ma wykonać dezynfekcję?
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Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że dużo było rozmów, dużo zmian i
zgadza się z radną Krystyną Skubisz, ale ta kwestia została narzucona przez ustawę.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 354 głosowało 10 radnych, 3 radnych
„wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/271/2012 RM w Słubicach w
sprawie
uchwalenia
Regulaminu
utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Słubice.

Punkt 25.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki op łaty - DRUK nr 355
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
355.
Komisja Rozwoju Gospodarczego nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały jak
w druku o nr 355 (0 głosami „za”, 4 radnych głosowało „przeciwko”, 1 radny
„wstrzymał się” od głosu).
Komisja Sfery Socjalnej nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały jak w druku o
nr 355 (0 głosami „za”, 3 radnych głosowało „przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu).
Dyskusja.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że projekt uchwały został
zaopiniowany negatywnie przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Komisję Sfery
Socjalnej. Stwierdził również, że komisje nie przedstawiły swoich propozycji i wniósł o
zniesienie projektu uchwały z porządku obrad.
O godzinie 14:10 na salę obrad przybyła radna Maria Skalniak, zwiększając liczbę
radnych do 14.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że dużo rozmawiano na temat
opłaty, ale to radni muszą podjąć uchwałę i zgadza się na wycofanie projektu
uchwały.
„Za” zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały jak w druku nr 355 głosowało
jednogłośnie 14 radnych.
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Punkt 26.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK nr 356
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
356.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 356 (3 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku nr 356 (4 głosami „za”)
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 356 głosowało 13 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/272/2012 RM w Słubicach w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt 27.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości –
DRUK nr 357
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
357.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 357 (4 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 357 (2 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosowania).
Dyskusji brak.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 357 głosowało 11 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/273/2012 RM w Słubicach w
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.

22

Punkt 28.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych - DRUK nr 358.
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
358.
Komisja Rozwoju Gospodarczego nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały jak
w druku o nr 358 ( 4 radnych „wstrzymał się” od głosu).
Komisja Sfery Socjalnej nie zaopiniowała projektu uchwały jak w druku nr 358 (2
radnych „wstrzymało się” od głosowania).
O godzinie 14:40 na salę obrad opuściła radna Ewa Chustecka, zmniejszając liczbę
radnych do 13.
Dyskusja.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że projekt nie został zaopiniowany
pozytywnie przez komisje RM i wniósł o zniesienie projektu uchwały nr 358 z
porządku obrad.
„Za” zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały jak w druku nr 358 głosowało
jednogłośnie 13 radnych.
Punkt 29.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DRUK
nr 359
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
359.
Komisja Rozwoju Gospodarczego nie zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały jak
w druku o nr 359 (1 głos „za”, 1 radny głosował „przeciwko”, 1 radny „wstrzymał się”
od głosu).
Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 359 (2 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosowania).
Dyskusja.
Sekretarz Katarzyna Mintus – Trojan zwróciła uwagę, że brak jest opinii pozytywnej
obu komisji RM i projekt uchwały nie może być poddany pod głosowanie.
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Radny Ryszard Potorski powiedział, że urzędnicy przystępując do ogłoszenia
przetargu muszą mieć podjętą uchwałę i zaproponował, żeby zrobić przerwę w
obradach sesji, aby Komisja Rozwoju Gospodarczego przedyskutowała jeszcze raz
projekt uchwały jak w druku o nr 359.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz zapytał Przewodniczącego Komisji Rozwoju
Gospodarczego Czesława Dzierniejkę, czy zrobić przerwę w obradach sesji w celu
rozpatrzenie przez komisje projekt uchwały.
Radny Jakub Piosik powiedział, że przetarg ma się odbyć do 31 marca i jest czas,
aby rozpatrzyć projekt uchwały.
Zastępca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, aby poprzeć wniosek radnego
Ryszarda Potorskiego, bo w przypadku, gdy uchwała nie zostanie podjęta, trzeba
będzie zwołać wcześniej następną sesję.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:30 ogłosił przerwę w obradach
sesji.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie 14:45 wznowił obrady sesji i zapytał
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesława Dzierniejko o opinię
komisji w sprawie projektu uchwały jak w druku o nr 359.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła jednogłośnie uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu projektu uchwały jak w druku o nr 359 (4 głosami „za”).
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 359 głosowało 12 radnych, 1 radny „wstrzymał
się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/274/2012 RM w Słubicach w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk nr 30.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK
nr 360
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki omówił projekt uchwały jak w druku nr
360.
Komisja Rozwoju Gospodarczego podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu uchwały jak w druku o nr 360 (4 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosu).

24

Komisja Sfery Socjalnej podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu projektu
uchwały jak w druku nr 360 (3 głosami „za”, 1 radnych „wstrzymał się” od głosu).
Dyskusja.
Radny Mariusz Olejniczak zapytał naczelnika wydziału IRO Bartosza Sianożęckiego,
ilu przedsiębiorców zarejestrowanych jest w gminie i czy dane są umieszczone na
stronie internetowej.
Naczelnika wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że poinformuje radnego
na piśmie.
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 360 głosowało jednogłośnie 13 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XXXIV/275/2012 RM w Słubicach w
sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy
ubiegający
się
o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Punkt 31.
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:
− prac nad projektem budżetu gminy na rok 2013,
− spotkaniu z senator Helena Hatka
w sprawie zabezpieczeniu wałów
przeciwpowodziowych,
− zamknięciu budżetu na 2012 r.
− podziękowaniu Komendanta Policji w sprawie wykonania monitoringu ul.
Paderewskiego i Łokietka.
Punkt 32, 33, 34.
Interpelacje, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji, wolne
wnioski radnych.
Radna Krystyna Baczyńska poprosiła w imieniu mieszkańców o:
1. przeniesieniu przystanku autobusowego znajdującego się przy ul.
Mickiewicza,
2. podjęciu działań w celu wyeliminowania całodobowego postoju samochodów
osobowych na deptaku przy ul.Jedności Robotniczej.
Burmistrz odpowiedział, że:
1. przesunięcie przystanku na ul.Dąbrówki nie ma możliwości i będzie rozmawiał
z mieszkańcami na ten temat, ale rozważy, aby przystanek przesunąć na
wysokości kasyna.
2. zarządził wykonanie nowego oznakowania, aby samochody sta ły tylko na czas
rozładunku i załadunku.

25

Radna Krystyna Skubisz wniosła o informację na piśmie wykazu osób fizycznych
oraz podmiotów gospodarczych, które zostały zwolnione z podatku w 2011 i 2012
roku.
Radny Jakub Piosik powiedział, że w miesiącu lutym komisja rewizyjna kontrolowała
wydział finansowy i skarbnik Rafał Dydak, nie udzielił komisji informacji o
podmiotach gospodarczych zwolnionych z podatku.
Skarbnik Rafał Dydak odpowiedział, że przekazał szczegółową informację, a
wszelkie dane o pomocy znajdują się na stronie internetowej BIP Słubice.
W tym momencie odbyła się prezentacja strony BIP Słubice.
Radny Andrzej Woźniak w imieniu mieszkańców Lisowa poprosił o przełożenie
wodociągu w Lisowe.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że to duży problem, bo jest to droga
powiatowa, ale wróci do tematu.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, żeby sprawę rozwiązać przed zimą.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że nie ma możliwości załatwić tak
szybko, bo w tym roku nie ma już środków finansowych i powiedział, że może w
przyszłym roku.
Radny Andrzej Woźniak poprosił o:
1. na naprawę oświetlenia w Golicach przy ul. Jasnej i Wodnej, aby świeciło do
świąt Bożego Narodzenia,
2. wyjaśnienie sprawy Zastępcy Burmistrza Piotra Łuczyńskiego, który łamie
prawo…
W tym momencie wypowiedź radnego Andrzeja Woźniaka przerywa przewodniczący
RM Piotr Kiedrowicz upominając radnego, że poruszona sprawa nie należy do
kompetencji rady, gdyż są to sprawy personalne i należy zwrócić się do Burmistrza.
Radny Andrzej Woźniak ponownie powiedział o Zastępcy Burmistrza Piotrze
Łuczyńsakim, że łamie prawo.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przerywa obrady sesji, poprzez wyłączenie
mikrofonu radnemu Andrzejowi Woźniakowi.
Przewodniczący RM ponownie włączył mikrofon, upominając radnego Andrzeja
Woźniaka, aby wypowiadał się merytorycznie.
Radny Andrzej Woźniak powrócił do tematu samowoli budowlanej Zastępcy
Burmistrza Piotra Łuczyńskiego.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz wyłączył mikrofon radnemu Andrzejowi
Woźniakowi i o godzinie 15:10 zarządził przerwę w obradach sesji.
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O godzinie 15:12 Przewodniczący RM wznowił obrady sesji i poprosił radnego
Andrzeja Woźniak o kontynuowanie wypowiedzi.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że sprawa internetu w świetlicy w Pławidle dalej
jest nie rozwiązana.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że:
1. naprawa oświetlenia, to duży koszt i w pierwszej kolejności oświetlenie
naprawiane jest w miejscach strategicznych, a w miejscach, gdz ie oświetlona
jest droga lub nikt nie zamieszkuje w ostatniej kolejno ści.
2. nie ma chętnych dostawców i tu jest problem z funkcjonowaniem internetu,
trzeba poczekać, bo 750 zł opłaty, to bardzo dużo.
Radna Krystyna Kiba powiedział, że słyszała, że likwiduje się Święto Hanzy.
Burmistrz odpowiedział, że tak, chcą zrobić jedno wielkie święto.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że odbył się Flis Odrzański, który przepłynął
niepostrzeżenie, ale chciałby, żeby dalej trwał, bo wpisał się w nasze miasto.
Poprosił o informację o przygotowaniu OPS- u do zimy.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że w tym roku były trzy flisy i
prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie, bo brak jest środków finansowych na
ich organizację, ale będą już uruchomione statki, które będą pływały po Odrze.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że mieszkańcy skarżą się na hałas z odpalanych
petard i zapytała, czy można coś z tym zrobić?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że obowiązuje zakaz sprzedaży,
jednakże nie wszyscy to respektują. Rozmawiał z kupcami, którzy twierdzą, że nie
sprzedają, ale wyjaśni sprawę.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział radnemu Ryszardowi Potorskiemu, że
OPS jest przygotowany do zimy, na terenie gminy jest 20 bezdomnych i s ą to
przeważnie osoby z problemem alkoholowym, ale noclegowni nie będzie, gdyż
pomieszczania nie spełniają wymagań.
Radny Mariusz Olejniczak poprosił Burmistrza o:
1. nie wyłączaniu lamp oświetleniowych na terenach wiejskich i zapytał, kto płaci
za oświetlenie na strefie KSSSE,
2. możliwość dopłaty z budżetu gminy do domowych oczyszczalni ścieków dla
mieszkańców wsi.
Radny Juliusz Żwirek zapytał, co się dzieje z terminalem?
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że:
1. gmina płaci za oświetlenie drogi do strefy, natomiast za drogi wewnętrzne
strefa,
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2. brak jest naboru wniosków od mieszkańców wsi na dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków i nie ma zabezpieczonych środków
finansowych na ten cel. Zaznaczył, że mieszkańcy muszą posiadać własny
wkład na budowę oczyszczalni,
3. sprawa terminalu to sprawa polityczna, muszą poczekać,
4. w przyszłym roku planowane są inwestycje i rozważy możliwość wymiany
lamp oświetleniowych na lampy ledowe lub hybrydowe.
Punkt 35, 36
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.
Poinformował, że przedłożył propozycje planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013
radnym i poprosi o uwagi.
Punkt 37.
Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godzinie
15:45 zamknął obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Protokołowała: Jolanta Machcińska
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