Protokół XLI,
z przebiegu XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 21 maja 2013r.
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka1
sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 104
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK nr 415.
3. Zamknięcie XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Punkt 1
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz. 15.00 otworzył XLI Sesję Rady
Miejskiej w Słubicach , witając wszystkich obecnych. Następnie na podstawie listy
obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło na początku 13 radnych.
(lista obecności w załączeniu do protokołu).
Punkt 2
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały 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 415.
Projekt uchwały zgodnie z drukiem omówił naczelnik Wydz. IRO Bartosz Sianożęcki.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała czy to będzie w ramach tego co ustalili, czy
będzie dodatkowa odpłatność.
Naczelnik Wydz. Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że w 100% po przetargu będzie
wiadomo.
Radny Andrzej Woźniak zapytał jak często będą dostarczane worki, czy przez firmę,
czy będą na wymianę i czy uzyskają informację w tym temacie.
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że worki będą rozdawane
mieszkańcom, na zasadzie wymiany, zgodnie z zaznaczeniem w deklaracji.
Radny Andrzej Woźniak zaproponował, żeby na wsi rozdawał każdy sołtys.
Naczelnik Wydz. IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że firma obsługująca w
momencie zabierania śmieci, będzie dawać worki na wymianę.

Radny Andrzej Woźniak zapytał o artykuł w gazecie, w której jest napisane, że
Burmistrz rozdaje 700 lodów.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że zaprasza na Dzień Dziecka, które
odbędzie się 1 czerwca i będzie 700 lodów za darmo.
Radny Andrzej Wożniak zapytał kto będzie sponsorował te lody.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział radnemu, że jest szereg zadań, które chcą
przeprowadzić na korzyść mieszkańców i dzieci. Chcą żeby było więcej miejsc w
przedszkolach oraz w żłobku i będzie ok. 100 miejsc. Impreza jest jednym z
elementów właśnie tych zamierzeń i na tej imprezie dzieci będą dostawać lody na
koszt Burmistrza, w ramach tych środków, które są przekazywane do domu kultury
(gmina płaci za tą uroczystość ) są wstanie wygospodarować takie środki, żeby
dzieci mogły otrzymać takie lody. Chodzi o to, żeby dzieci przyszły, bo wszyscy
narzekają i mało osób przychodzi na takie imprezy i nie z powodu pogody tylko
ludziom się nie chce. Powiedział, że robią to dla dzieci i będą robić więcej.
Poinformował, że są dodatkowe zajęcia w ramach których są rozdawane przybory
dla dzieci, są dokarmiane w szkołach, dostają mleko.
Postanowił zrobić prezent z okazji Dnia Dziecka i nie są to wielkie wydatki, bo koszt
loda to nie wielkie pieniądze i to nie jest komercyjna cena z rabatem, czy z marżą
tylko jest to po kosztach, a dzieci będą zadowolone i myśli, że jest to równe podejście
nie tylko z rodzin patologicznych i trudnych ale każde, które przyjdzie. Poinformował,
że będzie więcej atrakcji, będą różne dmuchane urządzenia zabawowe, dużo
różnych osób, które będą to prowadzić, będą śpiewy, konkursy, tańce, różne pokazy i
ma nadzieję, że dzieciom się to spodoba i chciałby, aby była to miła impreza.
Poinformował, że jeszcze wcześniej o tydzień będzie majówka podczas, której
będzie grał zespół, będzie catering i będzie można sobie posiedzieć, posłuchać
muzyki, jak również będzie można potańczyć, tak jak było w tamtym roku. Firma,
która dzierżawiła Plac Bohaterów na wesołe miasteczko nie chciała skrócić swojego
pobytu i po ich wyjeździe dopiero mogli zrobić tą imprezę.
Przekazał, iż będzie jeszcze wiele innych uroczystości min. kabaret Neonówka, 15
czerwca na stadionie SOSIR, różnego rodzaju wydarzenia w Domu Kultury, wspólne
wydarzenia z Niemcami, Noc Świętojańska i dlatego chciałby, żeby ten cykl imprez
wiosenno-letnich trafił do mieszkańców miasta.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że odczuł tak jakby Burmistrz za swoje
sponsorował, bo gdyby był inny tytuł w gazecie, że „Urząd miasta zaprasza” to by się
inaczej odniósł do tego, jeden z mieszkańców dzisiaj….
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź i poprosił o spokój i o nie
komentowanie, ponieważ odpowiedź została udzielona przez Burmistrza.
Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz powiedział, że robi wiele dla miasta, sponsoruje
również ze swoich pieniędzy i ma dużo siły i będzie dalej pracował.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus-Trojan poinformowała, że nadzór przysłał
informację, że wszczął postępowanie w stosunku do regulaminu pomimo tego, iż
regulamin jest opublikowany i nie wiedzą jeszcze dokładnie w jakim zakresie nastąpi

rozstrzygnięcie nadzorcze, natomiast ma nadzieje, że będzie to dotyczyło tylko
zapisu który mówił, że dzieli się śmieci na suche, mokre, czy zmieszane w celu
mniejszej ilości koszy. Może się okazać, że nadzór się nie zgodzi z takim zapisem i
wtedy te kosze będą musiały być na poszczególne frakcje. Rozstrzygnięcie będzie
dopiero w czerwcu, ponieważ wszczęć postępowań jest dużo, dlatego nie chcąc
czekać na to rozstrzygnięcie w przetargu, zrobią takie zastrzeżenie, że będzie
możliwość jakby zmiany niektórych uregulowań w momencie zmiany regulaminu, bo
w tej sytuacji musieliby czekać w nieskończoność, aż nadzór stwierdzi, że ten
regulamin jest w 100% prawidłowy.
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, iż ze względu na to, że ta sesja nie jest
kamerowa to poprosiła Burmistrza o przekazanie informacji dotyczącej regulaminu na
najbliższej sesji 29 maja mieszkańcom, ponieważ bardzo dużo osób jej to zgłaszała,
ona nie będzie teraz wszystkich zaczepiać i szukać, to o co poprzednio zgłaszała na
sesji chociaż wie, że mieszkańcy mało interesują się regulaminem.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że napewno w sprawach bieżących
rady o tym powie, ale poprosił o przypomnienie.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że zobowiązuje się, iż w piątek w
wiadomościach samorządowych przekaże tą informację, że dzięki uchwale radnych
zostanie to wdrożone i powie to w sposób bezpośredni.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poprosił o podkreślenie, że dzięki wspólnym
działaniom, bo wszyscy na to wspólnie pracują, a pan Burmistrz jest od tego, żeby od
strony formalnej czuwał.
Głosowanie:
Za podjęciem uchwały jak w druku 415 głosowało jednogłośnie 12 radnych, uchwała
została podjęta.
Uchwała nr XLI/320/2013 RM w Słubicach o
zmianie uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odpierania odpadów komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za
uiszczoną
przez
właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Zamknięcie XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

