
Protokół Nr XIV.2020 
z XIV Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 16 czerwca 2020 r. 

Obrady X I V Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Słubice w godz. 9:00 -10:30 oraz były transmitowane na żywo w Internecie. 
Stan Rady - 15 osób 
Obecnych - 15 osób tj. 100 %. 
W Sesji udział wzięli: 

1. Pan Jacek Kozłowski 
2. Pani Henryka Bednarek 
3. Radni według załączonej listy obecności, 
4. Zaproszeni goście według załączonej listy obecności. 

- Wójt Gminy, 
- Skarbnik Gminy, 

Do pkt. 1 
Pan Sławomir Zenon Januszewski - przewodniczący Rady Gminy otworzył obrady 

X I V Sesji Rady Gminy, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, skarbnik, 
pracownika Urzędu Gminy oraz osobę odpowiedzialną za obsługę informatyczną. 

Proponowany poprzedni porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 7 lutego 2020 r. do 

26 marca 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2019 rok. 
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. 

7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. 
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Słubice 

za 2019 r. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie. 

b) zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
d) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020, 
e) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 2021 rok 

środków stanowiących fundusz sołecki, 
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, 
g) zmiany uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019 r. w 

sprawie opłaty targowej. 
h) zmiany uchwały Nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w 

sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
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i) odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały 
Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Swiniarach. 

j ) odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały 
Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku. 

k) odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 
Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach. 

1) odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział 
Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy 
Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku. 

m) uchylenia uchwały nr XIII.95.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020 r. w 
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku. 

n) uchylenia uchwały nr XIII.96.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020 r. w 
sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Przyjęcie protokołu z X I I I Sesji Rady Gminy. 
12. Sprawy różne 
13. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 1.1 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu w sprawie głosowania nad 

wycofaniem projektów uchwał - podpunkt 8.5, 8.13, 8.14. 
Radny Dariusz Woliński powiedział, że uchwały dotyczą likwidacji Szkoły 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku oraz przekształcenia Szkoły 
Podstawowej w Swiniarach. Z uwagi na negatywne Opinie wydane przez Kurator Oświaty w 
Warszawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku oraz w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach wniósł prośbę 
o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 8.13 w brzmieniu uchylenia uchwały nr XIII.95.2020 
Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku oraz punktu 8.14 w brzmieniu uchylenia 
uchwały nr XIII.96.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach, gdyż te projekty uchwał są 
bezprzedmiotowe w związku z negatywnymi opiniami Kuratorium Oświaty. 

Skarbnik gminy Pani Henryka Bednarek zabrała głos w kwestii wycofania projektu 
uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice na 
2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 
ostatecznym terminem rozstrzygnięcia czy wyraża się zgodę czy nie wyraża się zgody jest 
31 marca. Radca prawny wyjaśniła, że jeśli podejmie się dziś uchwałę to będzie ona 
nieważna. Skarbnik kontaktowała się z Regionalną Izbą Obrachunkową w Warszawie Zespół 



w Płocku, gdzie powiedziano, iż termin 31 marca poprzedzającego rok budżetowy jest 
terminem nieprzekraczalnym. Oznacza to, że po jego upływie organ stanowiący, czyli Rada 
Gminy traci uprawnienia do podjęcia uchwały. Jednymi słowy niezachowanie terminu, tj. 
31 marca powoduje, że czynność jest nieważna. W żadnym wypadku nie ma możliwości 
przywrócenia tego terminu. Podjęta na dzisiejszej sesji uchwała w sprawie niewyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Słubice środków stanowiących fundusz sołecki 
w roku budżetowym 2021 po upływie ustawowego terminu do jej podjęcia stanowi istotne 
naruszenie prawa i skutkuje stwierdzeniem o nieważności przedmiotowej uchwały. Ustawa 
covidowska nie przedłużyła tego terminu. Skarbnik uważa, że nie ma sensu podejmować tej 
uchwały skoro i tak będzie nieważna. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jakieś pytania bądź uwagi. Następnie 
przystąpił do głosowania w sprawie porządku obrad. 14 radnych głosowało za przyjęciem 
uchwały. 1 głos był przeciw. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Do pkt. 1.2 

Przewodniczący poinformował o przystąpieniu do głosownia nad przyjęciem porządku 
obrad X I V Sesji Rady Gminy Słubice po zmianach. Następnie przystąpiono do głosowania 
w sprawie porządku obrad. W wyniku głosowania rada jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Porządek obrad przedstawia się 
następująco: 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad. 
1.1. głosowanie nad wycofaniem projektów uchwał - podpunkt 8.5, 8.13, 8.14. 
1.2. głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X I V Sesji Rady Gminy Słubice po zmianach. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 7 lutego 2020 r. do 
26 marca 2020 r. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2019 rok. 
5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2019 rok. 
6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. 
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Słubice za 
2019 r. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
8.1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie. 
8.2. zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 23 grudnia 2019 roku w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 
8.3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
8.4 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020, 
8.5 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, 
8.6 zmiany uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28 listopada 2019 r. w 
sprawie opłaty targowej. 
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8.7 zmiany uchwały Nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 
inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
8.8 odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach. 
8.9 odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku. 
8.10 odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy 
w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie 
zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach. 
8.11 odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy 
w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
10. Przyjęcie protokołu z X I I I Sesji Rady Gminy. 
11. Sprawy różne 
12. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 2 
Sprawozdanie z działalności między sesyjnej Wójta Gminy za okres od 

7 lutego 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. przedstawił wójt Jacek Kozłowski (materiał w 
załączeniu). 
Do pkt. 3 

Pan radny Stanisław Szymański zapytał czy zostały podjęte działania odnośnie 
dokumentacji na drogę gminną G10. 

Pani radna Katarzyna Milczarek w imieniu mieszkańców zapytała o działania w 
związku ze stacją ujęcia wody w Alfonsowie. 

Pan radny Dariusz Woliński zapytał o kruszywo na drogę w miejscowości Sady i na 
ul. Wielkiej Wody w Juliszewie. 

Pani radna Krystyna Wojtalewicz zapytała o sprawę powstania ścieżki rowerowej przy 
drodze wojewódzkiej 575. 

Pan radny Jacek Ambroziak zadał pytanie o wyrównanie i utwardzenie dróg na terenie 
gminy. 

Więcej interpelacji i zapytań nie było. 
Do pkt. 4 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2019 rok 
zostało szeroko omówione na komisji przed sesyjnej w marcu. Radni nie wnieśli uwag ani 
zapytań. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2019 rok 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 5 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2019 rok zostało przedstawione na komisji. Radni nie 
wnieśli uwag ani zapytań. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 



Do pkt. 6 
Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok 

było przedstawione na komisji w marcu. Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 7 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy 

Słubice za 2019 r zostało przedstawione na komisji przez kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słubicach Pana Jacka Laskę. Radni nie wnieśli uwag ani zapytań. 
Materiał w załączeniu. 
Do pkt. 8.1. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice odczytał Przewodniczący 
Rady Gminy Słubice. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała Nr X I V . 100.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat 
płocki, woj. mazowieckie stanowi materiał do protokołu. 
Do pkt. 8.2. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice z 
dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Sławomir 
Januszewski. 

Radni nie mieli uwag ani zapytań do projektu. Przystąpiono do głosowania. W 
głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została podjęta 13 głosami przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
Uchwała Nr XIV.101.2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gminy Słubice 
z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.3. 

Skarbnik gminy Pani Henryka Bednarek przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała Nr X I V . 102.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Słubice stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.4. 

Skarbnik gminy Pani Henryka Bednarek przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020. 

Uwag nie wniesiono. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało 
udział 15 radnych. 

Uchwała Nr X I V . 103.2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 
rok 2020. stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.5. 

Przewodniczący Rady Gminy Słubice Pan Sławomir Januszewski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 
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Uchwała Nr X I V . 104.2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Mazowieckiego stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.6. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy Słubice z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej odczytał Przewodniczący Rady Gminy. 

Radni nie mieli uwag ani zapytań do projektu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała Nr XIV.105.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy 
Słubice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.7. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI.39.2019 Rady Gminy Słubice z 
dnia 11 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego odczytał 
Pan Sławomir Januszewski. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała Nr XIV.106.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr VI.39.2019 Rady Gminy 
Słubice z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego stanowi załącznik do protokołu 
Do pkt. 8.8. 

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej 
Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej w Swiniarach został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy 
Słubice. 

Radni nie mieli uwag ani zapytań do projektu. Przystąpiono do głosowania. W 
głosowaniu brało udział 15 radnych. Za odrzuceniem projektu głosowało 9 radnych, przeciw 
było 5 radnych. 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Uchwała NR X I V . 107.107.2020 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska 
Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku 
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru 
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.9. 

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej 
Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku przedstawił Przewodniczący Rady 
Gminy Słubice. 

Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu. Przystąpiono do głosowania. W 
głosowaniu brało udział 15 radnych. Za odrzuceniem projektu głosowało 9 radnych, przeciw 
było 5 radnych. 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Uchwała Nr X I V . 108.2020 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej 
Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ" w Płocku dotyczącego 
zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.10. 

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach 
odczytał Pan Sławomir Januszewski Przewodniczący Gminy Słubice. 
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Radni nie wnieśli uwag ani zapytań do projektu. Przystąpiono do głosowania. W 
głosowaniu brało udział 15 radnych. Za odrzuceniem projektu głosowało 9 radnych, przeciw 
było 6 radnych. 

Uchwała Nr X I V . 109.2020 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w 
Swiniarach stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8.11. 

Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady 
Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku odczytał Przewodniczący Rady Gminy Słubice. 

Uwag ani zapytań do projektu nie wniesiono. Uchwała została podjęta 8 głosami, 6 
przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Uchwała Nr X I V . 110.2020 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Płocku dotyczącego zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Gminy Słubice w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 9 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych udzielił wójt gminy - Jacek Kozłowski 
W pierwszej kolejności wójt odpowiedział na pytanie radnego Stanisława 

Szymańskiego, który pytał o drogę G10. Wójt odpowiedział, że ze względu na wprowadzenie 
stanu epidemiologicznego nie podejmowano żadnych rozmów na ten temat. Trzeba 
dokończyć to co zostało zaczęte w kwestii drogi. Nie zostały podjęte żadne działania, 
ponieważ bieg terminów administracyjnych był wstrzymany. 

Następnie wójt odniósł się do pytania radnej Katarzyny Milczarek o stację uzdatniania 
wody w Alfonsowie. Czekamy na decyzję Wód Polskich. W niedługim czasie trzeba będzie 
wystąpić o pozwolenie na budowę. Bieg terminów w postępowaniach administracyjnych 
został przywrócony dopiero 24 czerwca w niedzielę. Gdy przyjdzie decyzja od Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie, będziemy wnioskować o pozwolenie na budowę. Następnie 
pozostanie kwestia finansowania tej inwestycji. 

Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie radnego Dariusz Woliński, który zapytał o 
kruszywo na drogę w miejscowości Sady i na ul. Wielkiej Wody w Juliszewie. Będzie 
przywożone kruszywo na drogi. Nie będzie posypywane piaskiem, ponieważ nic on nie daje. 
Po rozsypaniu zaraz jest rozjeżdżony. Jest to bezsensowna praca. Wójt zwrócił się z prośbą do 
Marszałka i do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o pozyskanie 
destruktu. Być może część z destruktu po modernizowaniu odcinka drogi 575 w kierunku 
Wymyśla Polskiego uda nam się pozyskać. Następnie stopniowo kruszywo będzie 
przywożone na drogi. 

Wójt odpowiedział na pytanie radnej Krystyny Wojtalewicz o ścieżkę rowerową. 
Wszystko jest na dobrej drodze. W związku z tym, że w tym roku weszły nowe wytyczne 
dotyczące ścieżek rowerowych dwa projekty nie zgadzały się ze sobą w kilometrażu. 
Projektant miał to poprawić. Budowa ścieżki rowerowej miała być realizowana w czerwcu, 
jednak ze względu na ustanie biegu terminów i sytuację epidemiologiczną wszystko jest 
opóźnione. Jednakże w chwili obecnej wszystkie inwestycje już ruszyły. Przetarg na budowę 
odcinka drogi 575 już się odbył. Wykonawca w dniu dzisiejszym rozpoczyna pracę. Droga 
została zabezpieczona i przygotowana do wykonywania prac. Zatem ścieżka rowerowa 
powstanie. 
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Drogi będą wyrównywane. Miał być zamówiony sprzęt do wyrównania drogi, jednak 
nie było ostatnio takiej możliwości by ktoś przyjechał i to zrobił. W najbliższym terminie 
będzie ona zamówiona, choćby ze względu na rozsypanie kruszywa na drogach. 
Do pkt. 10 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy zapoznali się z 
treścią protokołu z X I I I Sesji Rady Gminy. Zapytał też, czy są uwagi i zapytania do tego 
protokołu. Uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Protokół został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. 

Do pkt. 11 
Głos zabrał radny Dariusz Woliński. Przypomniał, że wnioskował na początku sesji 

o zdjęcie z porządku obrad bezprzedmiotowych uchwał. By te uchwały zdjęto z porządku 
obrad potrzebna była opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podziękował Kuratorium 
Oświaty w Płocku, wszystkim nauczycielom, rodzicom, którzy dzielnie czekali do tej chwili. 
Wszystko zakończyło się dobrze. 

Radny Waldemar Stańczak podziękował za odwodnienie ulicy Szkolnej. Trwało to 
długo, ale doszło do konsensusu. Drugą sprawą jest to, że przy zmianie harmonogramu na 
wywóz odpadów powstało zamieszanie. Nie we wszystkich lokalizacjach zostały odebrane 
odpady w tym dniu, w którym zostało to wskazane w harmonogramie.. Na przyszłość prosił o 
dopilnowanie przez firmę, by wszystko odbywało się zgodnie z podanym harmonogramem. 

Radny Marek Bogiel przypomniał panu wójtowi, że OSP Słubice zwróciło się z 
pismem w październiku o wymianę baterii do defibrylatora. Baterie w latarkach również 
uległy wyczerpaniu. Zapytał czy zostanie to załatwione i w jakim terminie. 

Radna Krystyna Wojtalewicz zwróciła się z prośbą o naprawienie wjazdów do posesji 
z drogi 575. Droga podlega gwarancji. Prosiła o podsypanie tych wjazdów. Obecnie wjazdy 
są strome i wąskie. 

Wójt odpowiedział na prośbę radnego Waldemara Stańczaka. Rzeczywiście w 
ostatnim czasie nastąpiło zamieszanie w odbiorach śmieci. Odbyła się dwukrotna kontrola 
firmy odbierającej odpady. Odbyło się również spotkanie z dyrektorem firmy Remondis oraz 
jej pracownikami, która obsługuje gminę Słubice w sprawie wywozu śmieci. Wszelkie uwagi 
zostały zgłoszone. Podjęto również sprawę harmonogramów, Jeden z pracowników firmy nie 
przywiózł ich na czas. Wójt apelował do radnych, że jeżeli odpady nie zostaną odebrane z 
posesji trzeba od razu to zgłaszać. Wszystko można sprawdzić. Sytuacja odbierania odpadów 
jest na bieżąco monitorowana. Samochody odbierające odpady są wyposażone w system 
GPS, więc jesteśmy w stanie sprawdzić czy dany samochód dojechał do danej posesji. 
Niestety zdarzają się również błędy po obu stronach. Ktoś czasem za późno wystawi śmieci. 
Zdarzają się zgłoszenia o nieodebraniu odpadów, a w rzeczywistości osoba wystawiła je po 
przejechaniu samochodu zbierającego je. Jeżeli chodzi o harmonogramy to wójt 
interweniował, że nie były rozwiezione na czas. Zamieszanie również powstało z tego 
powodu, że zmieniono trasy. Jest coraz więcej odpadów i firma nie jest w stanie wszystkiego 
zabrać na jeden samochód. Dlatego też trasy zostały zmodyfikowane. 

Następnie wójt odniósł się do kwestii zakupu baterii do defibrylatora. Miało być to 
zrealizowane. Jest to bardzo duży koszt, ale do realizacji. Okazało się, że wyczerpały się 
wszystkie na raz. Zakup baterii do latarek również zostanie załatwiony. Jeżeli chodzi o środki 
do dezynfekcji to wszystko jest na bieżąco kupowane. 

Wójt odpowiedział na prośbę radnej Krystyny Wojtalewicz. Kwestia wjazdów na 
posesję była już omawiana i zostało to zgłoszone do zarządcy drogi wojewódzkiej 575. 
Ponowimy zgłoszenie. 

Sprawa odwodnienia ulicy Szkolnej została załatwiona w dość prosty i niekosztowny 
sposób. Szukamy podobnego rozwiązania przy skrzyżowaniu ulicy Sannickiej z Parkową. 
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Podczas opadów deszczu woda zbiera się i powstają kałuże. Ta sama sprawa dotyczy drogi na 
ulicy Osiedlowej i przy ulicy Parkowej. Wójt był w terenie z zarządcą drogi. Odbyły się 
rozmowy na ten temat. W najbliższym czasie będzie to wykonane. 

Przeprowadzone zostały rozmowy w kwestii przebudowy drogi przez Słubice. Nie jest 
to prosty temat ze względu na dokumentację. Ogrodzenia przy posesjach są różnie 
rozmieszczone. Aktualne przepisy o ruchu drogowym wykluczają niektóre wjazdy. 
Największy problem stanowi wjazd przy przystanku i aptece na ul. Płockiej. Proponowaliśmy 
inne rozwiązania, jednak okazało się że brakuje kilka metrów. Do końca tygodnia projektant 
przedstawi nam koncepcję przebudowy drogi. Postaramy, się by koncepcja pojawiła się pod 
koniec czerwca. Wójt również sprawę omawiał z przedstawicielami OSP Słubice, ponieważ 
wjazd do remizy strażackiej jest utrudniony. Przy przebudowie wspólnie ustalono, że wjazd 
do strażnicy będzie od strony ulicy Parkowej. Pan wójt stara się znaleźć rozwiązania, by było 
przede wszystkim bezpiecznie. 

Wójt chciałby się odnieść do dwóch zapytań. Jeden z radnych dostał informację od 
mieszkańca, że na boisku leżą bramki i wiszą na nich siatki a jest to kupione za publiczne 
pieniądze. To musi tak wyglądać. Siatki są wykonane z takiego materiału, że słońce i deszcz 
są im niegroźne. Bramki są wolno stojące i leżą dlatego, że jak dzieci chcą grać to bramki 
przenosi się na boisko, zabezpiecza i wtedy mogą stać pionowo. Nic się z tymi bramkami 
zupełnie nie dzieje. Jest tak jak powinno być. 

Wójt odniósł się również do uwag mieszkańców o jego wyjazdy służbowym 
samochodem w sobotę. Wójt powiedział, że jeśli ktoś chciałby zobaczyć w jakim celu 
przemieszcza się służbowym autem, to zaprasza do wyjazdu w teren. 
Do pkt. 12 

Pan Przewodniczący Sławomir Januszewski oznajmił, że długa przerwa pomiędzy 
marcową komisją a dzisiejszą sesją wyniknęła z wprowadzenia stanu epidemiologicznego. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X I V Sesji Rady Gminy w 
dniu 16 czerwca r. został wyczerpany. Podziękował Wysokiej Radzie i zaproszonym gościom 
za uczestnictwo w obradach, po czym je zamknął. 

Protokołowała 

Kinga Maślanka 
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