Protokół nr XLIX
z przebiegu Sesji Rady Miejskiej w Słubicach
odbytej w dniu 19 grudnia 2013 r. godz. 12:00 – 15:00
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1
sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 104.
1. Sprawy regulaminowe.
2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Słubice na rok 2014 – Druk nr 490.
3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2025 – Druk nr 491.
4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2013 – Druk nr 492.
5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 - 2025 - DRUK
nr 493.
6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Słubice na rok 2014 – Druk nr 494.
7. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały ustalającej plan sieci
szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy
Słubice - DRUK nr 495.
8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2013 – 2032 dla gminy Słubice –
aktualizacja” – Druk nr 496.
9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu – Druk nr 497.
10. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego – Druk nr 498.
11. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.
12. Interpelacje radnych.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
14. Wolne wnioski radnych.
15. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
17. Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
Punkt 1
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz o godz. 12:00 otworzył XLIX Sesję Rady
Miejskiej w Słubicach, witając wszystkich obecnych. Następnie stwierdził na
podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych.
(lista obecności w załączeniu do protokołu)
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słubicach Piotr Kiedrowicz zapytał o uwagi do
porządku obrad.

1

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz poinformował, że protokół nr XLVIII z ostatniej
sesji Rady Miejskiej w Słubicach był do wglądu w biurze Rady Miejskiej, zapytał o
uwagi do treści.
Uwag nie zgłoszono.
Protokół z sesji o nr XLVIII został przyjęty 15 głosami „za”.
Punkt 2, 3
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na
rok 2014 – Druk nr 490.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2025 – DRUK nr 491.
Projekty uchwał jak w drukach 490 i 491 omówił Skarbnik Gminy Rafał Dydak.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 490, 4
głosami „za”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 491, 5
głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 490, 2 głosami „za”, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 491, 2 głosami „za”, 2 radnych
„wstrzymało się” od głosowania.
Dyskusja:
Radna Krystyna Skubisz powiedziała, że wstrzymała się od głosowania ze względu
na wątpliwości, które dotyczą festiwalu „Most”. Uważa, kwota 500 tyś. zł jest za
wysoka. Powiedziała o uwagach do Gospodarki Mieszkaniowej w paragrafie 700 dot.
wydatków ogółem, które wynoszą 5 mln. 570 tyś. zł, a wydatki bieżące 4 mln. Uważa,
że wydatki się zwiększają, a zasób się zmniejsza i dlatego należałoby się nad tym
zastanowić.
Radny Ryszard Potorski powiedział, że też ma wątpliwości do festiwalu „Most”.
Dodał, że mieszkańcy są niezadowoleni z jej nazewnictwa, poprzednia forma była
lepsza. Dodał, że budżet mogą przyjąć w takim stanie w jakim jest, ale można
jeszcze zastanowić się nad ewentualnymi zmianami. Uważa, że powinni więcej
inwestować w edukacje i zdrowie. Powiedział, że brak jest wydatków na profilaktykę
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zdrowia. Powiedział o problemach dotyczących szczepień dla dzieci przeciw
pneumokokom i rota-wirusom, są to drogie szczepienia i nie wszystkich na nie stać.
Powiedział także, że bardzo ważne są szczepienia dla dziewcząt przeciw wirusowi
HPV( raka szyjki macicy). Również szczepienia przeciw grypie dla osób ubogich i
starszych.
Rady Juliusz Żwirek wspomniał o długich dyskusjach podczas Komisji Rozwoju
Gospodarczego. Powiedział, że budżet jest zdecydowanie wyższy od ubiegłych lat.
Wyraził nadzieje, że w przyszłości deficyt 4 mln. wejdzie w wydatki i nie będzie już
żadnych kredytów. Podziękował Burmistrzowi za udział w komisji i wyjaśnianie
wszystkich kwestii. Dodał, że to rada decyduje o wszystkich wydatkach w budżecie.
Stwierdził, że wydatki dotyczące festiwalu „Most” są propozycją od organizatorów,
którzy ponownie chcą planować tą imprezę. Dodał, że Słubice powinny mieć swoje
coroczne ważne wydarzenie. Zaproponował, żeby przeanalizować proponowany
program festiwalu z różnymi środowiskami i instytucjami. Wspomniał o wydatkach
majątkowych, które są bardzo duże. Opinia radnego jest pozytywna.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że na Komisji Sfery Socjalnej, także była
burzliwa dyskusja w sprawie festiwalu „Most”. Stwierdziła, że jest za odbywaniem się
takiej imprezy, ale nie przy takich nakładach finansowych. Dodała, że w niektórych
przypadkach liczba uczestniczących na imprezach podczas festiwalu była bardzo
mała. Powiedziała, że nie otrzymała odpowiedzi na zadane pytanie czy finanse na
festiwal „Most” ograniczyły finanse na organizację festiwalu Transvocale i Labirynt.
Zasugerowała, że należałoby te finanse bardziej zrównoważyć.
Powiedziała o braku realizacji uchwały z 2012 roku w sprawie nauki języka
niemieckiego w szkołach podstawowych, ponieważ w mieście przygranicznym jest to
bardzo potrzebne. Zaapelowała o jej realizację.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że ma wątpliwości do kilki zadań:
- budowa sali gimnastycznej w Kunowicach, jego zdaniem lepszym rozwi ązaniem
jest budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną na osiedlu Widok, dodał, że projekt już
kiedyś istniał,
- ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice, jest „za” ale jego zdaniem powinni ubiegać
się o środki zewnętrzne na tą inwestycję,
- brak w Słubicach sportu i kultury, brak piłki nożnej, boisko w Pławidle
zarośniętemieszkańcy proszą o wykoszenie,
- zapytał czy koszty monitoringu miasta można wykonać z Policją, a nie tylko ze
środków miasta,
- poprosił o zastanowienie się nad zakupem kamery termowizyjnej dla OSP Słubice,
ponieważ jest nie potrzebna i będzie niszczała. Powiedział, że Państwowa Straż
Pożarna również zwracała się o jej dofinansowanie i nie uwzględniono ich wniosku, a
bardziej służyłaby im, ponieważ mają dostosowane pomieszczenia do
przechowywania różnego rodzaju sprzętu.
- projekt budowlany oświetlenia ul. 1 Maja, uważa, że powinni czynić starania, aby
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robiła projekty i zakupywała lampy,
- odwodnienie podwórka na ulicy Sienkiewicza, stwierdził, że coś nie gra, ponieważ
burmistrz kiedyś powiedział, że wszystkie nie wyremontowane podwórka będą
sprzedawane. Zapytał pod jakim numerem jest to podwórko.
Powiedział, że dobrze, iż są środki na fundusze sołeckie, ale uważa, że jest za późno
i robione jest to pod wybory. Złożył wniosek formalny o przeniesienie projektu
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uchwały budżetowej na następny miesiąc ze względu na brak kontaktu z sołtysami i
braku wiedzy w tej sprawie. Zapytał czy zostały uwzględnione potrzeby sołtysów
zgodnie z ich wnioskami. Dodał, że nie wiedzą ile potrzeb i zadań wnioskowanych
przez mieszkańców zostało uwzględnionych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział,
że był czas na składanie uwag do projektu uchwały. Dodał, że burmistrz nie ma
możliwości wpisania wszystkich składanych zadań do budżetu. Powiedział, że jest za
podjęciem budżetu. Uważa, że kamera jest bardzo potrzebna, ponieważ w trudnych
warunkach podczas pożaru, może uratować życie. Dodał, że gmina traci majątki,
które mogłaby sprzedać w 2014 roku, dlatego uważa, że należałoby się zastanowić
jak je pozyskać. Zaproponował, żeby starać się pozyskiwać działki od Agencji Rynku
Rolnego i pozostawienie ich na okres 10 lat .
Radny Jakub Piosik powiedział, że popiera zdanie radnego R. Potorskiego
o zmniejszenie kwoty na festiwal „Most” i zwiększyć dział zdrowia z przeznaczeniem
środków na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej w ramach szczepień min dla
seniorów powyżej 65 roku życia, zgodnie z jego wnioskiem do burmistrza. Zapytał ile
wniosków wpłynęło od radnych i obywateli w sprawie budżetu obywatelskiego.
Powiedział, że cieszy go możliwość realizacji przez radnych swoich zadań. Zapytał
ile osób będzie pracować w Klubie Integracji Społecznej i jaki będzie koszt całkowity
funkcjonowania klubu. Zapytał czy w drodze przetargu są zakupywane środki
żywności do placówek oświatowych.
Radny Jarosław Sadowski pochwalił burmistrza za wzrost środków na kulturę
fizyczną i sport. Poprosił o uwzględnię w wydatkach bieżących i ma nadzieję, że
stypendia dla sportowców również zostaną ujęte w budżecie na 2014 rok.
Radna Krystyna Kiba powiedziała, że też ma wątpliwości, czy niektóre środki zostały
dobrze zaplanowane na najważniejsze zadania. Stwierdziła, że należałoby je
jeszcze raz przeanalizować
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski powiedział, że budżet
zwiększył się o 10 mln., dzięki stosowania się do dyscypliny finansowej, Doda, że
podczas komisji dokonywali różnych przemyślanych zmian do budżetu. Uważa, że
należy go przyjąć w takiej formie w jakiej jest, a później można go zmieniać i
nowelizować.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz powiedział, że budżet zawsze jest
kompromisem, a potrzeby często są dwa razy większe i należy go podjąć w jakiejś
formie. Dodał, że każda wskazana zmiana i pozytywnie zaopiniowana przez radę
zawsze będzie mogła zostać dokonana.
Radny Mariusz Olejniczak powiedział, że ma nadzieję że stan dróg w sołectwach
zostanie naprawiony. Powiedział żeby w przyszłości pomyśleć o budowie sieci
kanalizacyjnej, ponieważ jest tylko w dwóch sołectwach. Powinni iść w kierunku
proekolgicznym i budować małe oczyszczalnie przy domowe szczególnie w małych
wsiach. Jest zadowolony, że były i są w przyszłorocznym budżecie środki na
modernizacje i wyposażenie szkół oraz wymianę sprzętu komputerowego.
Podziękował za wymianę sprzętu komputerowego w salach komputerowych w
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Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 i ma nadzieję, że w niedługim czasie
zostanie wymieniony sprzęt w Szkole Podstawowej nr 2 podziękował za radnym za
te decyzje. Podziękował także za fundusz sołecki i za przyjęcie wszystkich wniosków
sołtysów do budżetu. Pochwalił sołtysów za rzetelne wypełnianie wniosków jak
również właściwe zgodne z mieszkańcami wskazane potrzeby. Stwierdził, że
tematem do dyskusji jest budowa sali gimnastycznej, bo nie wie czy jest to dobry
pomysł, czy lepiej byłoby dobudowanie kilku pomieszczeń na potrzeby szkoły.
Wspomniał o budowie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Drzecinie, czy
również w innych 5 sołectwach, ale czas na kolejne.
Stwierdził, że nie jest usatysfakcjonowany tą impreza dot. festiwalu „Most”, ale
zaznaczył, że była to pierwsza taka impreza i powinni wsiąść to pod uwagę jak
również bardzo ważne jest zdanie mieszkańców. Zaapelował do burmistrzów o
dokonanie wszelkich starań, aby ta impreza była odbierana przez szerokie grono
mieszkańców.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że wszystkie wypowiedzi odbiera jako
podpowiedzi do budżetu. Stwierdził, że budżet jest kompromisem do tego co chcą i
chcieliby robić. Powiedział, że pomimo wszystko będą musieli dokonywać pewnych
wyborów. Dodał, że może również chcieliby, żeby ten budżet wyglądał troszkę
inaczej.
Powiedział, że budżet przez kilka lat się zwiększył i sięga kwoty 64 mln. zł i plan
będzie realizowany jak w latach poprzednich. Uważa, że budżet jest bardzo dobry, są
ważne aspekty rozwoju miasta, a w szczególności 23 mln. na edukację. Zapewnił, że
opiekę nad jednostkami oświatowymi wykonują w sposób prawidłowy, zapewniają
wszystkie koszta wynikające z prowadzenia wszystkich placówek. Powiedział, o
zaplanowanych środkach na inwestycje w placówkach oświatowych. Poinformował,
że planowe zakończenie prac w nowym przedszkolu polsko - niemieckim
przewidziane jest do końca marca.
Powiedział o planowanych termomodernizacjach w kilku obiektach o światowych i są
na etapie aplikacji o środki zewnętrzne. Poinformował, że ze względu na duże
inwestycje zrezygnowali z kilku mniejszych, ale w momencie oszczędności
przetargowych będą mogli je wykonywać.
Wyjaśnił, że deficyt do budżetu jest potrzebny na wcześniejsze finansowanie
kosztów wynikających z budowy przedszkola polsko – niemieckiego, a refundacja
środków występuje dopiero po pół roku, a środki zostaną spłacone w momencie
otrzymania refundacji.
Wyjaśnił, że środki na sport są zaplanowane w budżecie i jego zdaniem sport jest
w Słubicach, a wspomniana drużyna z Pławideł funkcjonuje i działa w zakresie
Polonii Słubice. Dodał, że są utworzone dodatkowe drużyny dzieci, które czynnie
biorą udział.
Przypomniał, że fundusz sołecki był uzgadniany z radnymi w poprzednich latach i
była mowa z jakich względów go nie będzie i na co były przeznaczone środki.
Przypomniał, że wspólną decyzją fundusz sołecki został przywrócony. Poinformował,
że było zorganizowane szkolenie dla sołtysów w sprawie funduszy i wszystko zostało
wyjaśnione na co mogą zostać przeznaczone środki i w jakiej kwocie. Wspomniał, że
wielkość funduszu sołeckiego zależy od liczby mieszkańców danego sołectwa.
Wyjaśnił, że wnioski do budżetu obywatelskiego miały określony termin składania.
Poinformował, że jest ich bardzo dużo i jeżeli uwzględniliby wszystkie wnioski
musieliby dopisać do budżetu kwotę 70 mln. zł. Zaznaczył, że dzięki tym wnioskom
posiadają wiedzę o potrzebach mieszkańców.
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Poinformował, że został utworzony budżet na potrzeby radnych kwocie 150 tyś zł.
Dodał, że również mogą połączyć te środki i wydać na konkretny przemyślany cel.
Poinformował, że są przeznaczane środki na cele zdrowotne pomimo, że to nie są
zadania gminy tylko powiatu. Zostały zaplanowane środki na zajęcia dla dzieci
autystycznym pomimo, że są ośrodki i placówki przeznaczone dla tych dzieci. Dodał,
że stowarzyszenie zajmie się tymi dziećmi.
Od połowy lutego ośrodek, z którym współpracują rozpocznie prowadzenie zajęć dla
najbardziej potrzebnych dla dzieci z palcówką opiekuńczo – wychowawczą, która
dysponuje odpowiednim sprzętem i kadrą.
Poinformował, że w każdym momencie jeżeli wystąpią jakiekolwiek proponowane
zmiany do budżetu i zostaną przeanalizowane i zaopiniowane pozytywnie przez
radnych to zostaną uwzględnione.
Wyjasnił, że festiwal Most był imprezą, która wplatała się w Dni Hanzy. Powiedział,
że mieszkańcy uczestniczyli w różnego rodzaju koncertach przedstawieniach
i wszystkich atrakcjach organizowanych podczas festiwalu. Dodał, że tylko dostał
jednego emaila z negatywną opinią. Wyjaśnił, że kwota zaplanowana na festiwal nie
jest zabrana z innych dziedzin czy paragrafów. Wyjaśnił, że w zaplanowanych
środkach dla SMOK jest również kwota wnioskowana przez Dyrektora SMOK 150
tyś. zł na konkretne imprezy. Zapewnił, że we wniosku były zaplanowane imprezy
Transvocale i Labirynt i jeszcze kilka innych.
Zaproponował, że jeżeli radni chcą to zaproszą wszystkich organizatorów festiwalu
„Most” łącznie z fundacją MDM i radiem Zet oraz wszystkich przedstawicieli z
Frankfurtu n/o, którym także zależy na większym rozmachu święta hanzy. Dodał, że
radni mają prawo wskazać swoje wątpliwości i zmienić coś w organizacji imprezy.
Poprosił skarbnika o przedstawienie konkretnych kwot wykorzystywanych ze
środków unijnych.
Skarbnik Gminy Rafał Dydak przedstawił zestawienie kwot pozyskanych na
inwestycję z funduszy europejskich w roku 2007 - 2010 to 9 mln. 300 tyś., 2011 2013 i plan który zostanie wykony w 2014 r. 7 mln. 900 tyś zł. Dodał, że inwestycje
w latach 2007 - 2010 były finansowane kredytami i w tym okresie wydano na odsetki
3 mln 800 tyś., a w latach 2011 - 2014 zadłużenie będzie spłacane w kwocie 5, 5
mln. i łącznie daje kwotę ok. 9 mln. 300 tyś. na odsetki i to co zostało pozyskane
zostało oddane do banku.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz podziękował za wszystkie wypowiedzi.
Wniosku formalnego nie przyjmuje z przyczyn formalnych i proceduralnych ,
ponieważ należało go złożyć wcześniej. Wyjaśnił, że jeżeli na komisjach projekt
budżetu został zaopiniowany w takiej formie w jakiej został przedstawiony to należy
nad nim głosować.

Radny Andrzej Woźniak ustosunkował się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza,
- budżet urósł ze względu na podwyżkę podatków,
- miasto stoi w miejscu nie pozyskuje się żadnych terenów inwestycyjnych.
Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz poprosił o wypowiedzi związane z
projektem budżetu.
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Radny Andrzej Woźniak powiedział o wydatkach na oświatę, wydatki ponad 23 mln.,
subwencja oświatowa 10 mln. zł, na inwestycję7 mln. z 23 odjąć 17 mln. pozostaje
5, 6 mln. z budżetu miasta, nie jest wiadomo ile w budżecie jest środków unijnych.
Stwierdził, że z tego wynika iż miasto mało dokłada do oświaty.
Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz przerwał wypowiedź i powiedział,
że był czas na przedstawienie swojej opinii na temat budżetu.
Radny Andrzej Woźniak powiedział, że tylko się mówi o dużych środkach na oświatę,
on jest za jeszcze większymi środkami.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 490 głosowało 11 radnych, 1 radny był
„przeciw”, 3 radnych „wstrzymało się” od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIX/382/2013 RM w Słubicach
w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Słubice na rok 2014.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 491 głosowało 11 radnych, 2 radnych było
„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się od głosowania, uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIX/383/2013 RM w Słubicach
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 –
2025.

Z sali obrad wyszła radna Ewa Chustecka, od godziny 13.45 radni obradowali
w składzie 24 osobowym.
Punkt 4
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na
rok 2013 – Druk nr 492.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2015 – Druk nr 493.
Projekt uchwały jak w drukach 492 i 493 omówił Skarbnik Gminy Rafał Dydak.
Na salę obrad wróciła radna Ewa Chustecka, od godziny 13.47 radni obradowali
składzie 15 osobowym.
Opinia komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwał jak w druku 492 i 493, 6
głosami „za”.
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Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwał jak w druku 492 i 493, 4 głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 492 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIX/384/2013 RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy na rok 2013.

„Za” podjęciem uchwały jak w druku 493 głosowało jednogłośnie 15 radnych,
uchwała została podjęta.
Uchwała nr XLIX/385/2013 RM w Słubicach
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Słubice na lata 2013 – 2015.

Punkt 5
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy na 2014 rok – Druk nr 494.
Projekt uchwały jak w druku 494 omówiła Sabina Matkowska.
Z sali obrad wyszedł radny Andrzej Woźniak i radny Juliusz Żwirek, od godziny 13.55
radni obradowali w składzie 13 osobowym.
Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 494, 4 głosami „za”.
Dyskusja:
Radny Ryszard Potorski wyraził zadowolenie, że program i kwoty zostały urealnione
dla zadań, które służą temu celowi dla Klubu Integracji Społecznej. Jednocześnie
wyraził zaniepokojenie pomimo przeznaczania tak dużych środków na te zadania,
brak jest widocznych spektakularnych efektów działania tego programu poprzez
zmniejszenie liczby osób, które są uzależnione od alkoholu czy narkotyków.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że podziela zdanie radnego. Poprosiła
o informację dla Komisji Sfery Socjalnej do 15 stycznia jakie zajęcia są organizowane
w ramach tego budżetu, składane oferty, które oferty są realizowane
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w poszczególnych szkołach gminnych i jaki jest zakres finansowania, kto korzysta
w jakich dziedzinach.
Radny Jakub Piosik zwrócił uwagę na brak podpisu pod uzasadnieniem. Poprosi ł o
aktualny skład komisji alkoholowej, kto jest przewodniczącym i kto jest sekretarzem.
Na salę obrad wrócił radny Andrzej Woźniak i radny Juliusz Żwirek, od godz. 14.10
radni obradowali w składzie 15 osobowym.
Sabina Matkowska powiedziała, że do 15 stycznia przekaże pełną informację.
Odpowiedziała, że ze względu na odejście na emeryturę H. Kinder skład został
zmieniony, Przewodniczącym Komisji jest Jan Kazimierz Kędziora, Sekretarzem jest
pani Dorota Łapaj, Krystyna Baczyńska , Ewa Chustecka i Krystyna Skubisz, Wacław
Buka, Honorata Szypułka, Aldona Podolska, Monika Cichecki, Edyta Pąk i Pan Jerzy
Czajkowski i ona.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 494 głosowało 15 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLIX/386/2013 RM w Słubicach
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy na 2014 rok.

Punkt 6
Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice DRUK nr 495.
Projekt uchwały jak w druku 461 omówiła Dyrektor ZAO Jolanta Skręty.
Opinia komisji:
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 495, 4 głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 495 głosowało 15 radnych, uchwała została
podjęta.
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Uchwała nr XLIX/387/2013 RM w Słubicach
o zmianie uchwały ustalającej plan sieci
szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic
ich obwodów na terenie Gminy Słubice.
Punkt 8
Projekt uchwały RM w Słubicach sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na lata 2013 – 2032 dla gminy Słubice – aktualizacja – Druk nr
496.
Projekt uchwały jak w druku 496 omówił naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki.
Opinia komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 496, 6
głosami „za”.
Dyskusja:
Radna Krystyna Baczyńska zapytała czy w programie został ujęty azbest, który
znajduje się na terenie ogrodów działkowych, czy wchodzi w zakres kompetencji
miasta.
Naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że program obejmuje tylko budynki
mieszkalne osób fizycznych.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że wie, iż taki program wiąże się z dodatkowymi
kosztami niezależnie czy dofinansowanie z UE będzie czy nie. Dodał, że nie można
tego zaniechać, a tego jest bardzo dużo.
Radny Andrzej Woźniak zapytał czy inwentaryzacją objęto dawne PGRy np.
Świecko, kółko rolnicze w Lisowie oraz nieistniejące RSP Rybocice?
Naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że dotyczy tylko budynków
mieszkalnych, inne obiekty nie zostały objęte przeprowadzoną aktualizacją.
Radny Jakub Piosik poprosił o przygotowanie sprawozdania z realizacji tego zadania
z ostatnich 5 lat.
Naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że program nie był realizowany i nie
starali się o żadne środki, ze wzglądu na zabezpieczenie środków własnych.
Radny Jakub Piosik stwierdził, że był nie realizowany i jest nie potrzebny.
Naczelnik wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że jest potrzebny.
Radny Jakub Piosik zaznaczył, że tamten nie był realizowany.
Naczelnik wydziału IRO Bartosz Sianożęcki ponownie wyjaśnił, że na tamten nie było
środków w budżecie.
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Radny Juliusz Żwirek powiedział, że w programie jest zawarty cały program
usuwania azbestu. Wyjaśnił, że sprawozdanie jest nie potrzebne jeżeli wiadomo, że
nic nie zostało zrobione. Uważa, że obok wymogów również powinny być działania w
tym zakresie.
Radny Jakub Piosik zapytał ile kosztował program.
Naczelnik IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że była to aktualizacja
poprzedniego programu, a koszt nowego programu to ok. 40, 50 tyś. Poinformował,
że w maju ukazało się ogłoszenie, że gmina będzie chciała pozyskiwać środki na
usuniecie azbestu w przyszłym roku, zgłosiły się osoby, które mają azbest na
budynkach, weryfikacja została zrealizowana, tylko zmieniona o budynki, a koszt to
ok. 3 tyś zł.
Radny Andrzej Woźniak zapytał kto pisał poprzedni program, czy urzędnicy, czy
osoby prywatne.
Naczelnik wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że prywatna firma.
Radna Krystyna Kiba zapytała czy na rok 2014 został złożony wniosek o środki na
program, czy będą zmieniać, aktualizować i nic się nie będzie działo.
Naczelnik wydziału IRO Bartosz Sianożęcki wyjaśnił, że w przyszłorocznym budżecie
są zaplanowane środki na usuwanie azbestu w kwocie 30 tyś zł.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Czesław Dzierniejko powiedział,
że wielu mieszkańców pozdejmowało azbest za własne pieniążki, był problem z
usunięciem i mieszkańcy mają go zabezpieczony, zapytał czy zwracały się te osoby
do gminy o pomoc w wywiezieniu tego azbestu.
Naczelnik Wydziału IRO Bartosz Sianożęcki odpowiedział, że nie było tych osób.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 496 głosowało 15 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLIX/388/2013 RM w Słubicach
sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest na lata 2013
– 2032 dla gminy Słubice – aktualizacja”.
Punkt 9.
Projekt uchwały RM w Słubicach sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu – Druk nr 497.
Projekt uchwały jak w druku 497 omówił Dyrektor ZAMK Krzysztof Radkiewicz.
Opinia komisji:
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Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 497, 6
głosami „za”.
Brak dyskusji.

Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 497 głosowało 15 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLIX/388/2013 RM w Słubicach
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu.
Z sali obrad wyszedł radny Jakub Piosik, od godziny 14.20 radni obradowali
w składzie 14 osobowym.
Punkt 10.
Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego – Druk nr 498.
Projekt uchwały jak w druku 498 omówił naczelnik WPO Marcin Wołowicz.
Opinie komisji:
Przewodniczący
Komisji
Rozwoju
Gospodarczego
Czesław
Dzierniejko
poinformował, że komisja głosowała „za” podjęciem uchwały jak w druku 498, 6
głosami „za”.
Przewodniczący Komisji Sfery Socjalnej Józef Grabowski poinformował, że komisja
głosowała jednogłośnie „za” podjęciem uchwały jak w druku 498, 4 głosami „za”.
Brak dyskusji.
Głosowanie:
„Za” podjęciem uchwały jak w druku 498 głosowało 14 radnych, uchwała została
podjęta.
Uchwała nr XLIX/390/2013 RM w Słubicach
w sprawie określenia wzorów formularzy
obowiązujących w zakresie podatku od
nieruchomości,
podatku
rolnego
oraz
podatku leśnego.
Na salę obrad wrócił radny Jakub Piosik, od godz. 14.25 radni obradowa li
w składzie 15 osobowym.
Punkt 11
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Problematyka opieki i pomocy społecznej na terenie Gminy Słubice – Informacja.
Dyskusja:
Radny Jakub Piosik zapytał ile osób jest zatrudnionych w Klubie Integracji
Społecznej i jakie są nakłady roczne planu budżetowego klubu.
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że Klub Integracji Społecznej zatrudnia
1,5 osoby, pracownik obsługujący KIS jest pracownikiem OPS prowadzi kadry i jest
jednocześnie doradcą zawodowym, a dodatkowo z zawodu psychologiem. Dodała,
że na KIS przeznaczone jest 73 tyś. zł.
Radny Jakub Piosik zapytał o środowiskowy dom pomocy społecznej jak wygląda
sytuacja wyodrębniania go na samoistną jednostkę?
Kierownik OPS Alina Baldys odpowiedziała, że aktualnie prowadzony jest program
naprawczy, burmistrz pozyskał pomieszczenie na nowy środowiskowy dom
samopomocy, który wystarczy dla 20 uczestników, prace remontowe są wykończone
i odbiór pomieszczeń, czekają 21 dni na uaktualnienie odbioru i w niedługim czasie
zostanie wyodrębniony z jednostki.
Punkt 12.
Międzysesyjne sprawozdanie z działalności
z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

Burmistrza

Słubic,

w

tym

Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, że sesja podsumowuje rok 2013. W imieniu
własnym i wszystkich pracowników podziękował radnym za dobrą współpracę, za
kompromisy, jak również za podjęcie uchwały budżetowej na 2014 rok.
Złożył wszystkim Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.
Punkt 13, 15, 15
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
Wolne wnioski radnych.
Radny Ryszard Potorski złożył wniosek o nadanie imienia Tadeusza Mazowieckiego
dla nowo powstającego przedszkola polsko – niemieckiego.
Radny Juliusz Żwirek powiedział, że odpowiedź na interpelację w sprawie
przeglądarki internetowej na cmentarzu uzyskał na poprzedniej i obecnej kadencji.
Stwierdził, że aktualna odpowiedź jest lakoniczna. Uważa, że trzeba to zrobić.
Przypomniał również o składanej interpelacji w sprawie elewacji budynku myjni na
Pl. Przyjaźni. Uważa, że odpowiedź, którą uzyskał jest zbyciem radnego i nie
powinna być w takiej formie udzielana.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz powiedział, o wandalizmie co do obiektu internetowego,
został zabrany i jest w urzędzie. Poinformował, że może uda im się przenieść na
cmentarz i zostałby zamontowany komputer wodoodporny. Doda ł, że nie posiadają
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jeszcze informacji na temat rezerwowanych grobów,. Wyja śnił, że w sprawie budynku
jest trakcie prowadzenia rozmów z dwoma właścicielami, ponieważ budynek nie jest
w całości własnością gminy. Zobowiązał się do załatwienia tej sprawy.
Radna Krystyna Baczyńska powiedziała, że podobną odpowiedź uzyskała jak radny
na temat cmentarza. Zapytała czy nie można zmusić właścicieli do uporządkowania
terenu przy tym budynku.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz odpowiedział, że jest to teren prywatny na, który jest
obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego i właściciel próbuje uzyskać
pozwolenie na budowę, miał być tam obiekt usługowo handlowy. Poinformował, że
zwracali się już do właściciela w kwestach porządkowych. Dodał, że właściciel
wystawił ten teren do sprzedaży, a ze względu na wysoką kwotę nie znaleźli jeszcze
inwestora.
Radny Andrzej Woźniak zapytał o przyjęcia do pracy w urzędzie, ponieważ na
poprzedniej sesji uzyskał odpowiedz, że nie ma przyjęć i wszystkie informację o
konkursach są na BIP, a od 1 grudnia została zatrudniona nowa sekretarka.
Czy był ogłoszony przetarg na festiwal MOST? Poprosił o rozliczenie z festiwalu dla
wszystkich radnych.
Zapytał dlaczego radni nie uzyskują sprawozdania od przedstawicieli rady nadzorczej
na temat funkcjonowania strefy ekonomicznej. Dodał, że warto również zaprosić
drugiego członka rady nadzorczej pana Ryszarda Bodziackiego.
Zapytał jaka pula nagród została przekazana dla pracowników urzędu miejskiego.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz wyjaśnił, że pensje pracownikom zostały obniżone, a w
2011 pracownicy nie otrzymali żadnych nagród, w 2013 otrzymali nagrodę z okazji
Dnia Samorządowca po 300 zł. Ze względu na lepszą sytuacje finansowa pracownicy
otrzymali nagrodę do 60 % swojego zasadniczego wynagrodzenia. Łączna kwota to
ok. 60 tyś. zł. na 87 pracowników.
Wyjaśnił, że działalność strefy ekonomicznej zgodnie z kodeksem spółek prawa
handlowego odpowiada zarząd strefy, rada nadzorcza ma zupełnie inne zadana i nie
przekazuje żadnych informacji na temat jej działań. Zaproponował, że może zaprosić
prezesów stref, którzy przedstawią wszystkie informacje. Poinformował, o dwóch
firmach, które kończą swoją działalność, również firma Vapo, która ogłosiła swoją
upadłość.
Sekretarz Gminy Katarzyna Mintus – Trojan odpowiedziała, że stanowisko sekretarki
jest stanowiskiem pomocniczym i nie wymaga konkursu zgodnie z ustawą o
pracownikach samorządowych i z tego względu nie znajduje się w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz wyjaśnił, że pracownik dotychczasowy chce się
rozwijać i przyucza się na stanowisko osoby, która w niedługim czasie odchodzi na
emeryturę. Pani zatrudniona w sekretariacie jest na okresie próbnym i jest dobrze
wykwalifikowana.
Radny Jakub Piosik pochwalił pomysł radnego Potorskiego w sprawie nadania
imienia przedszkola. Zaproponował przygotowanie projektu uchwały. Zaapelował
w miarę możliwych środków o podjęcie i uchwalenie programu pomocy dla rodzin
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wielodzietnych. Poinformował, że tylko gmina Witnica podjęła takie starania i taki
program uchwaliła. Również program rusza w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
Burmistrz Tomasz Ciszewicz podziękował za propozycję nadania nazwy
przedszkola. Poinformował, że sprawdzi dokładnie w projekcie czy jest taka
możliwość, ponieważ w projekcie już była nazwa.
Powiedział, że dużo robią dla rodzin wielodzietnych przekazują pieniądze na
stypendia, darmowy basen w okresie letnim, przejazdy autobusowe, bezpłatne
posiłki, kolonie, dodatkowe zajęcia i jeszcze wiele innych zadań. Dodał, że wydają
duże pieniądze i są jeszcze różnego rodzaju świetlice terapeutyczne i organizacje,
które również pomagają.
Przewodniczący RM Piotr Kiedrowicz dodał, że sprawdzał i przedszkola mogą mieć
długie nazwy łącznie z imieniem. Wniosek zostanie przygotowany.
Z-ca Burmistrza Piotr Łuczyński powiedział, że taki program jest wdrożony i działa
w gminie Słubice.
Radna Krystyna Skubisz cieszy się, że program jest wdrożony. Poprosiła
o sprawozdanie z wykonania budżetu ZAMK z wyszczególnieniem przeznaczonych
środków na remonty. Poinformowała, że uzyskała informację, że kobieta z dwójką
dzieci z trzecim w ciąży otrzymała mieszkanie bez ogrzewania.
Radny Jakub Piosik powiedział, że należałoby te wszystkie rzeczy realizowane dla
rodzin wielodzietnych stworzyć w jeden program i się tym pochwalić.
Punkt 16, 17
Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

w

Słubicach

o

działaniach

Przewodniczący RM w Słubicach Piotr Kiedrowicz podziękował wszystkim za
współpracę i złożył najserdeczniejsze Życzenia okazji świąt i nowego roku.
Punkt 18
Zamknięcie XLIX Sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała: Małgorzata Sibilska
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