
Protokół Nr XIII.2020 
z X I I I Sesji Rady Gminy Słubice 
odbytej w dniu 7 lutego 2020 r. 

Obrady X I I I Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Słubice w godz. 90 0-140 0oraz były transmitowane na żywo w Internecie. Obrady 
prowadził przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 osób 
Obecnych - 15 osób tj. 100 %. 
W Sesji udział wzięli: 

1. Jacek Kozłowski -wój t , 
2. Barbara Kamińska - sekretarz gminy, 
3. Henryka Bednarek - skarbnik gminy, 
4. Marlena Mazurska - radna Rady Powiatu w Płocku, kierownik Delegatury, 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku 
5. Urszula Cedlewska - kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku, 
6. Ewa Kowalak - prezes ZNP, radna Rady Powiatu w Płocku, 
7. radni według załączonej listy obecności, 
8. sołtysi według załączonej listy obecności, 
9. zaproszeni goście według załączonej listy obecności. 

Do pkt. 1 
Sławomir Zenon Januszewski - przewodniczący Rady otworzył obrady X I I I sesji 

Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, panie i panów sołtysów, 
wójta, sekretarza i skarbnik. Następnie powitał panią Marlenę Mazurską, kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oddział w Płocku, radną 
Rady Powiatu w Płocku, panią Urszulę Cedlewska kierownika Nadzoru Wodnego w Płocku 
oraz panią Ewę Kowalak prezes ZNP i radną Rady Powiatu w Płocku. Powitał także 
wszystkich gości zebranych na tej sesji, kierując te słowa przede wszystkim do rodziców 
i dyrektor szkoły w Swiniarach. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji 
uczestniczy 15 radnych, co oznacza, że Rada Gminy Słubice może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 

Do pkt. 2 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, który został dostarczony 

wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Zapytał radnych, czy wnoszą jakieś uwagi co do 
porządku obrad. Głos zabrała radna Katarzyna Milczarek, która zaproponowała zmianę 
porządku obrad w związku z przybyciem na sesję tak licznej grupy rodziców, których 
zapewne poruszył bardzo temat omawiany przez nas na ostatniej komisji. Radna 
zaproponowała, aby projekty uchwał punktu 10, dokładnie podpunkt f w brzmieniu: zamiar 
likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku i podpunkt g 
w brzmieniu: zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach przenieść przed 
punkt 4. porządku obrad. Przewodniczący przychylił się do prośby radnej Katarzyny 
Milczarek, ale zaproponował by te dwa projekty uchwał jednak zostały przedstawione po 
punkcie 5. Radna nie wniosła sprzeciwu. Przewodniczący rady Sławomir Januszewski poddał 
pod głosowanie zmieniony porządek obrad X I I I sesji Rady Gminy Słubice. 
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W wyniku jawnego głosowania rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę 
do porządku obrad, który po jej wprowadzeniu przedstawia się następująco: 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 20 grudnia 2019 r. do 6 

lutego 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Gminie Słubice. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

f) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku, 
g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach. 

6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2019 rok. 
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice. 
8. Informacja Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie: 
a) sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszeń realizujących gminne zadanie 

„upowszechnianie sportu" za rok 2019, 
b) sprawozdanie z funkcjonowania kompleksu boiska „Orlik" w 2019 roku. 

9. Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących 
w zarządzie Gminy Słubice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg, 

b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

c) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących 
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 
1997 r. - Prawo energetyczne, 

d) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 
e) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice, 
h) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
Kępa Wykowska. 

i) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
Wyspy Białobrzeskie. 

j ) zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu 
Wyspy Zakrzewskie. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
12. Przyjęcie protokołu z XI I sesji Rady Gminy. 
13. Sprawy różne. 
14. Zakończenie obrad. 



Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 20 grudnia 

2019 r. do 6 lutego 2020 r. przedstawił wójt Jacek Kozłowski (materiał w załączeniu). 

Do pkt. 4 
W toku krótkiej dyskusji: 

Radna Katarzyna Milczarek wniosła interpelację ustną z prośbą, aby na dzisiejszej 
sesji przy głosowaniu nad tymi dwoma projektami uchwał związanymi z likwidacją jak 
i przekształceniem placówek, zagłosować na korzyść tych szkół i odłożyć w czasie te zamiary 
ze względu chociażby na rodziców uczestniczących tak licznie na tej sesji, którzy widać, że 
dbają o dobro swoich dzieci i będą walczyć o te szkoły do końca. Może za jakiś czas sytuacja 
się na tyle zmieni, że nie będziemy musieli wracać to tych trudnych decyzji z dzisiejszego 
dnia. Radna dodała, że czeka na spełnienie słów wypowiedzianych przez pana Wójta 
0 reorganizacji, która przyczyni się do oszczędności dla budżetu gminy, ale nie kosztem 
likwidacji tych dwóch szkół. 

Radny Dariusz Woliński przypomniał radnym, że choć te uchwały dotyczące 
likwidacji szkoły w Piotrkówku i przeształcenia szkoły w Swiniarach, które muszą zostać 
podjęte na dzisiejszej sesji, to tylko uchwały intencyjne nie mające mocy wiążącej, to 
podejmując je i głosując „za" otwieramy tzw „ furtkę" do dalszych kroków i cały mechanizm 
dalszych czynności ruszy w zawrotnym tempie. Radny apeluje o głębokie zastanowienie 
przed głosowaniem, gdyż to jest naprawdę zbyt krótki okres czasu, by takie drastyczne 
decyzje podjąć. 

Radna Krystyna Woj tale wicz przychyliła się do wypowiedzi przedmówcy mówiąc, że 
podjęta dyskusja, jak i dzisiejsze głosowanie przyczynią się do dalszych konsekwencji. Radna 
zwróciła się się do wszystkich radnych o głębokie zastanowienie się przed głosowaniem, 
dodając, że może tę decyzję podejmiemy, za rok lub dwa, albo za jakiś czas, kiedy to w tych 
szkołach naprawdę będzie mała liczba uczniów, a nie teraz. Radna ubolewa również nad tym, 
że nie została poinformowana o zebraniach w tych szkołach z rodzicami jak 
1 przedstawicielami tych szkół, które odbyły sie przed planowaną sesją. Radna powiedziała, 
że tę informację przekazał jej jeden z rodziców z miejscowości Piotrkówek, a tak nie 
powinno być, gdyż tworzymy wspólnotę, działamy dla dobra gminy i dobro każdego 
mieszkańca powinno nam leżeć na sercu. 

Przewodniczący rady Sławomir Januszewski uzupełnił wypowiedzi przedmówców, 
informując, że informacja o zebraniach w miejscowości Piotrkówek, jak i Swiniary, widniała 
w na stronie internetowej Gminy i każda z zainteresowanych osób mogła się zjawić, tym 
bardziej, że na posiedzeniu komisji o tym rozmawiliśmy. 

Radna Katarzyna Milczarek dodała, że na stronie Urzędu Gminy Słubice owszem taka 
informacja była, ale brzmiała, że zaprasza się rodziców uczniów danych miejscowości, a nie 
radnych. Oczywiście doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że na posiedzeniu komisji było 
o tym mówione, ale dokładny termin jak i godziny nie zostały ustalone. Radna dodała, że ona 
jak i pewnie też co niektórzy radni, pracują po południu i nie mogli sobie pozwolić na 
zwolnienie z pracy i stawienie się na zebraniu, o którym nie zostali osobiście powiadomieni. 

Głos zabrała pani Ewa Kowalak prezes ZNP, przedstawiając swoją prośbę, aby przed 
podjęciem uchwał intencyjnych przez radę gminy pozwolić zabrać głos przedstawicielom 



szkół, przedstawicielom zgromadzonych tu rodziców jak i jej osobie, w celu przedstawienia 
argumentów przeciwko zamykaniu i likwidacji tych szkół. 

Przewodniczący rady Sławomir Januszewski po wypowiedzi pani Ewy Kowalak 
i wypowiedzi uzupełniającej pani radnej Katarzyny Milczarek, która przed przyjęciem zmian 
w porządku obrad zwróciła się z prośbą, by głosowanie nad dwoma projektami uchwał 
zostało poprzedzone wypowiedziami przedstawicieli przybyłych na tą sesję, zgodził się na 
udzielenie im głosu. 

Więcej interpelacji i zapytań nie było. 
Do pkt. 5 

Informację o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Gminie Słubice odczytał 
przewodniczący Sławomir Januszewski z racji nieobecności podinspektora J . Lenarcika. 
(materiał w załączeniu). Po czym zwrócił się do radnych, czy są jakieś pytania, bądź uwagi co 
do przedstawionej informacji. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący zwrócił się do pani Urszuli Cendlewskiej kierownik Nadzoru 

Wodnego w Płocku, by przybliżyła wszystkim tu obecnym, jakie działania są podejmowane 
na naszych terenach, aby zwiększyć bezpieczeństwo na rzece Wiśle. 

Pani kierownik powitała wszystkich zgromadzonych na sesji i oznajmiła, że została 
wybrana na przedstawiciela reprezentującego pana Waldemara Kuta - dyrektora Zarządu 
Zlewni we Włocławku do odczytania pisma, które przygotował dla Państwa radnych (materiał 
w załączeniu). 

Po odczytaniu pisma przewodniczący zwrócił się do radnych i do sołtysów, czy mają 
jakieś uwagi, bądź zapytania do przedstawionego pisma. 

W toku dyskusji: 
Radny Dariusz Woliński zwrócił się z ogromną prośbą o pogłębienie i udrożnienie 

rzeki Wisły jak i wyczyszczenie jej koryta w Dolinie Iłowsko -Dobrzykowskiej. 
Radny Jacek Ambroziak stwierdził, że w przedstawionym piśmie zostały zawarte 

wydatki za 2019 rok, a nie wydatki i zamierzenia na rok 2020, bo na razie od 2010 roku są 
tylko zamiary i brak konkretów. Dodał, że nasi decydenci, którzy mają wpływ na nasze 
środowisko spotykają się tylko z nami przed wyborami. Nie mamy od nich żadnego wsparcia 
dla naszej gminy. 

Radna Anna Urbańska zapytała, czy można objąć działaniami naprawczymi drogi przy 
wałach przeciwpowodziowych na terenie gminy Słubice w związku z poprawą 
bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia i ewentualnej ewakuacji? Radna stwierdziła, że te 
drogi wymagają naprawy, gdyż są w złym stanie technicznym i ciężko jest się mmi poruszać, 
ponieważ występuje tzw. „dół przy dole". 

Radna powiatu Ewa Kowalak również zabrała głos w sprawie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Powiedziała, że zarówno jej osoba jak i pani Marlena Mazurska są 
członkiniami Komisji Bezpieczeństwa i wystąpiły z prośbą do kierownika Nadzoru Wodnego 
o sprawozdanie przeciwpowodziowe. Radna powiatu przyznała, że otrzymali identyczne 
sprawozdanie jak przedstawione przez panią kierownik Urszulę Cendlewską na tej sesji, 
jednak nie o takie informację chodziło radnym powiatu płockiego. Chcieli wiedzieć 
konkretnie jaki był urobek za 2019 rok. Radni Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego działającego w Starostwie Powiatowym w Płocku, chcieli otrzymać dokładną 



informację w sprawie programu dotyczącego pogłębiania Wisły na odcinku Dobrzyków -
Nowy Duninów, na który przeznaczono kwotę 2 234 000 zł. Radna powiatu powiedziała, że 
takiej informacji nie otrzymali, dlatego radni złożą interpelację do Zarządu Wód Polskich, 
gdyż doszły ich niepokojące informacje, że urobek na odcinku Dobrzykowa został 
minimalnie wydobyty, a miało zostać wydobyte 80 tys. m 3 , a na odcinku Nowy Duninów nie 
wydobyto ani jednego m 3 . Dlatego nasuwa się pytanie, gdzie znajduje się ten wydobyty 
urobek?. O taką właśnie szczegółową informację radni powiatu płockiego będą występować 
do Zarządu Wód Polskich. 

Pani kierownik Nadzoru Wodnego Urszula Cendlewska odpowiedziała, że nie posiada 
takiego upoważnienia, by odpowiadać na tego typu pytania, ale bardzo prosi o pisemne 
zapytanie w tej sprawie do dyrektora, który postara się odpowiedzieć. Dodała, że 
odpowiedzialnym za wydobywanie tego piasku na odcinkach Dobrzyków i Nowy Duninów 
jest Zarząd Zlewni we Włocławku, a nie Płock. Pani kierownik dopowiedziała, że zarząd 
postara się zająć poprawą dróg powodziowych przy wale, ale nie obiecuje czy to będzie 
jeszcze w tym roku, gdyż środki na ten rok zostały już rozdysponowane. Jednakże, albo późną 
jesienią, lub w następnym roku ten problem zostanie załatwiony. Powiedziała również, że 
w tym roku będą dwa razy wykonywane prace konserwacyjne na wałach 
przeciwpowodziowych w czerwcu i jesienią w październiku. 

Wójt Jacek Kozłowski poprosił panią kierownik Urszulę Cedlewska o dotrzymanie 
terminów dotyczących koszenia i konserwacji wałów przy Wiśle. 

Przewodniczący rady Sławomir Januszewski dodał, że z niepokojem patrzy na brak 
środków na pogłębianie rzeki Wisły na naszym terenie. Prosi o udrożnienie koryta Wisły, bo 
obawy naszej gminy są duże, gdyż oczekujemy, że budując naszą infrastrukturę nie chcemy 
tego zaprzepaścić kolejną powodzią spowodowaną przez nieudrażnianie i niewydobywanie 
piasku z rzeki Wisły. Przewodniczący powiedział, że nasza gmina jest najbardziej zagrożona, 
jeśli chodzi o powódź i apeluje o jakieś działania w tej sprawie, bo jeśli działania nie zostaną 
podjęte, to my jako radni na pewno podejmiemy poważne kroki, aby wymusić stosowne 
czynności na Zarządzie Wód Polskich. Kolejną kwestię, którą należy poruszyć są ziemie 
właścicieli miejscowości Wiączemin Polski, Swiniary, Piotrkówek i Rybaki. Grunty tych 
właścicieli, przez erozję rzeki Wisły, są co roku w jakimś stopniu podmywane i zabierane 
przez koryto Wisły. Ci mieszkańcy nie mogą z tymi gruntami nic zrobić. Przewodniczący 
rady zaapelował do Zarządu Wód Polskich o rozstrzygnięcie tej sprawy i odkupienie tych 
gruntów przez władzę, a także wypłacenie pieniędzy właścicielom tych ziem. 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący rady podziękował pani kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku za 

stawiennictwo, która na koniec dodała, że pan dyrektor Waldemar Kuta chętnie spotka się 
w innym terminie z władzami Gminy Słubice. S. Januszewski poprosił panią kierownik, aby 
pan dyrektor podał konkretną datę na piśmie, a władze gminy Słubice się do niej dostosują, po 
czym ogłosił 3 minutową przerwę w sesji. 

Do pkt. 10 ppkt f 
Po dłuższej przerwie, spowodowanej problemami z łączem internetowym 

przewodniczący obrad ogłosił, że teraz w związku ze zmianą porządku obrad, zostanie 



poruszona sprawa zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w 
Piotrkówku. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła podinspektor Ewa Robak. 
W toku dyskusji: 

Radny Dariusz Woliński poprosił o nieodczytywanie kolejnego uzasadnienia do 
projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Swiniarach, 
gdyż rodzice i przedstawiciele tej szkoły dokładnie wiedzą, po co się tu zebrali i jest to też ich 
cenny czas, a uzasadnienie było przedstawiane na spotkaniach odbytych przed planowaną 
sesją. 

Radna Katarzyna Milczarek zapytała w jakiej kolejności będą zabierać głos 
poszczególni przedstawiciele szkół, rodzice i radni. 

Wójt przychylił się do prośby radnego D. Wolińskiego o nie odczytywanie drugiego 
uzasadnienia, gdyż wszyscy tu obecni wiedzą w jakiej sprawie się tu stawili, a jeśli chodzi o 
kolejność zabierania głosu poprosił, aby najpierw rodzice oraz przedstawiciele szkół zabrali 
głos, a na koniec radni i sołtysi, po czym nastąpiłoby głosowanie nad tymi dwoma projektami 
uchwał. 

Jako pierwsza zabrała głos pani Sylwia Sztandur przedstawicielka rady rodziców 
szkoły w Piotrkówku, która odczytała list rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły 
Podstawowej w Piotrkówku wyrażający kategoryczny sprzeciw, wobec likwidacji placówki 
(materiał w załączeniu). 

Prezes ZNP Ewa Kowalak oznajmiła, iż uczestniczyła w dwóch spotkaniach 
z rodzicami i przedstawicielami szkół, z panem wójtem i kilkorgiem radnych. Powiedziała, 
że przeczytany przed chwilą list dokładnie odzwierciedla, że trzeba się zastanowić nie nad 
ekonomią, ale nad wartością, jaką wnoszą te szkoły w środowisku wiejskim, bo to są jedyne 
ośrodki kultury lokalnej. Pani prezes stwierdziła, że likwidacja tych placówek to bezpowrotna 
degradacja środowiska lokalnego. Trzeba pomyśleć nad dobrem dziecka, a nie, jak 
wspomniała, nad ekonomią. Rodzice tych dzieci oddając swoje pociechy do placówki w 
Piotrkówku wiedzą, że są one tam bezpieczne, szczęśliwe i odległość szkoły od miejsc 
zamieszkania jest na tyle mała, że w razie komplikacji rodzice są w stanie szybko podjechać. 
Edukacja w tej szkole jest również na wysokim poziomie i nie jest prawdą, iż na terenach 
wiejskich edukacja jest zaniżona. Pani prezes zwróciła uwagę, że dzieci z obszarów wiejskich 
i tak są pokrzywdzone, bo kończąc 8 klasę muszą rozstać się ze swoim środowiskiem 
i dojeżdżać do szkół oddalonych wiele kilometrów od domu, co wiąże się z wczesnym 
wstawaniem. Czemu mamy już taki los zgotować dzieciom sześcio - czy siedmioletnim 
i skazywać je już na dowóz? Takie dziecko chce mieć szkołę blisko swojego miejsca 
zamieszkania i czuć się bezpiecznie. Dlatego też, wszystkie argumenty za pozostawieniem tej 
placówki działają na korzyść dziecka. Należy zwrócić również uwagę, że te 50 dzieci musi 
mieć zagwarantowany dowóz do szkoły w Słubicach, a co za tym idzie będzie musiała zostać 
zatrudniona prawdopodobnie kolejna osoba do dowozu, a to jak wiadomo rodzi koszty. Więc 
z jednej strony ekonomia przy zamknięciu tych szkół, a z drugiej strony dodatkowe koszty 
spowodowane zagwarantowaniem tym dzieciom wszystkiego, co potrzeba do 
bezproblemowego uczęszczania do szkoły w Słubicach. Dokonano badań na temat, czy 
zamykanie szkół wpływa na podniesienie statusu ekonomicznego gminy i okazało się, 
że wcale niekoniecznie. Wpływ ten jest w bardzo małym stopniu i są pewne oszczędności, ale 
są one niewspółmierne do tego, jakie korzyści tracimy zamykając takie placówki. Dlatego 



pani prezes apeluje do radnych, by nie robili nic przeciwko mieszkańcom, bo to oni dali im 
prawo do reprezentowania całego społeczeństwa w Gminie Słubice, obdarzając ich przy tym 
wielkim zaufaniem. 

Głos zabrała pani Jolanta Sokołowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Swiniarach, 
która również zgłosiła swój protest wobec zamykania i przekształcenia tej placówki. Jej słowa 
brzmiały cytuję „Drodzy państwo radni, panie wójcie, panie przewodniczący. Część 
z państwa na pewno zna naszą placówkę, ale nie wszyscy, okazuje się, że nie wszyscy. Nie 
wszyscy wiedzą jak ona wygląda i jak funkcjonuje. Chciałabym tak chwilkę tylko powrócić 
do jakiejś takiej niedalekiej przeszłości. W momencie kiedy organem prowadzącym stała się 
gmina, zaczęło się dziać w naszej szkole bardzo dobrze. Okazało się, że przez te lata od roku 
2000 szkoła stała się perełką, naprawdę stała się perełką. W roku 2000 - modernizacja 
kotłowni węglowej na olejową, 200lr. - rozbudowa budynku, sanitariaty, sala przedszkolna. 
I zobaczcie do 2000 roku dzieci miały toalety zewnętrzne. Rok 2003 kolejny remont, 
rozbudowa, 2007r. - budowa boiska szkolnego, 2008r.- boisko wielofunkcyjne, 2009 r. 
- kolejny etap remontu i 2010r.- powódź i niestety kolejne pieniądze i kolejny remont. Po 
2010 roku szkoła, my, ja , nauczyciele i jak również rodzice pozyskaliśmy ponad 100 tys. na 
doposażenie i wyposażenie szkoły. To jest bardzo dużo i to wszystko, co znajduje się w 
szkole to jest częściowo nasza zasługa. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że nam 
wszystkim zależy na tym budynku, zależy na szkole, zależy na jakości edukacji, a pieniądze 
jakie wyliczyłam, bo ja mam te liczby jakie włożył organ prowadzący w budynek, to jest 
kochani ponad 2 min złotych. To są bardzo duże pieniądze. Czy to znaczy, że teraz po tych 
latach, po włożeniu takiej kwoty mamy to wszystko, nie wiem co z tym zrobić tak naprawdę 
bo nie ma planu, z tego co wiem na ten budynek - nie ma planu. Z tego wszystkiego wynika, 
że szkoła jest naprawdę bardzo dobrze wyposażona, nie wymaga przez lata całe żadnych 
remontów, żadnych poważnych inwestycji, absolutnie żadnych. Czyli nakłady finansowe nie 
są potrzebne. W takich trudniejszych czasach, w trudniejszych warunkach, to rodzice 
malowali ściany, to rodzice kupowali ławki szkolne, to rodzice też doposażali sami, 
absolutnie sami. Świadczy to o tym, że naprawdę temu społeczeństwu zależy na placówce. I 
w tej chwili, tak jak podkreślę to jeszcze raz, mamy pracownię komputerową z dostępem do 
internetu, mamy wszystko do wychowania fizycznego, mamy boiska. To nie jest tak, że 
mamy gorzej niż inne szkoły. Należy także podkreślić rolę, jaką spełnia szkoła w środowisku, 
to już było powiedziane. Powiem jeszcze raz. Jest to miejsce bardzo ważne dla miejscowej 
społeczności, naprawdę bardzo ważne, zarówno dla rodziców jak i dla dzieci, ale nie tylko. 
Wiecie państwo doskonale, że u nas odbywają się różne uroczystości środowiskowe, że raz w 
roku przychodzą babcie, dziadkowie licznie i międzypokoleniowo są ze sobą tak po prostu. 
Bo oni stanowią tą społeczność, oni stanowią i to jest ten skarb tak naprawdę. A 
zrównoważony rozwój nie polega na koncentrowaniu całego życia społecznego, kulturalnego 
w jednym miejscu, po prostu nie. Drodzy państwo zwracam się naprawdę z gorącym apelem. 
Zanim podniesiecie rękę i powiecie „za" odpowiedzcie sobie sami na pytania. Czy na pewno 
przeanalizowaliście wszystkie możliwości „za" i „przeciw" i możecie z czystym sumieniem 
powiedzieć „tak jestem za likwidacją, czy jestem za przekształceniem". Co naszym zdaniem 
po prostu nie jest to dobre, to jest fikcja. Już wiecie państwo dobrze, że przekształcenie szkoły 
w szkołę z odziałem przedszkolnym i klasami 1-3 jest fikcją, o czym pewnie rodzice 
powiedzą. Czy nie można było może wcześniej zastanowić się nad możliwością poprawy 



sytuacji materialnej gminy? Wiem, pieniądze są bardzo ważne, ale naprawdę nie 
najważniejsze. Jakich rozwiązań szukaliście, aby nie doszło do takich drastycznych decyzji? 
Ja nie chcę odpowiedzi, bo to Wy macie sobie na to odpowiedzieć. A jak w dalszej 
perspektywie będzie funkcjonowała gmina bez tych ośrodków, ważnych ośrodków? Czy 
jesteście też głęboko przekonani, że likwidując placówki oświatowe uratujecie budżet gminy? 
Czy to przypadkiem nie jest taki „mały plasterek" na dużą ranę? Bo to niestety tak wygląda. I 
czy dobre będzie dla gminy, że ta część jej stanie się pustynią społeczną, a jedyną oazą będzie 
tylko sklep spożywczy? No nie! Po prostu nie!. Zastanówcie się, bo to się stanie dzisiaj, od 
waszej decyzji zależy przyszłość tamtych środowisk - tak naprawdę. Zamknięcie jest proste, 
dla mnie nie byłoby proste, ale to już nie wróci, to się nie cofnie - tak po prostu. Też bym nie 
chciała, przyszło mi to do głowy, żeby nie było tak, że społeczeństwo będzie mówiło, że jest 
nie Rada Gminy Słubice tylko Rada Słubic. Przemyślcie to, bardzo proszę". 

Pani Kluge przeczytała krótki list uczniów szkoły w Swiniarach, którzy napisali go 
własnoręcznie, bez pomocy nauczycieli. List jest zatytułowany „Pomóżcie uratować naszą 
szkolę" i brzmi cytuję „My uczniowie ze szkoły Podstawowej w Swiniarach zwracamy się 
z prośbą o pomoc w ratowaniu naszej szkoły przed zamknięciem. Nasza szkoła jest piękna, 
kolorowa i wyremontowana. Mamy ładny park, boisko i plac zabaw. W szkole są tablice 
multimedialne w każdej klasie, sala komputerowa, sprzęt sportowy. Czujemy się tutaj jak 
w dużej rodzinie, mamy dobrych nauczycieli, którzy nas znają i rozumieją. W naszej szkole 
jest bardzo dużo konkursów, wycieczek, zajęć dodatkowych. Bierzemy udział w wielu 
akcjach, zajęciach w skansenie, w Grzybowie. Pomagają nam strażacy, mamy od nich salę do 
WF. Do Słubic mamy daleko, nawet 12 kilometrów. Musielibyśmy bardzo rano wstawać oraz 
późno wracać. Tam będziemy obcymi. Tu jest nasze miejsce i nie chcemy go opuszczać. 
Tutaj mogą przychodzić do nas rodzice i dziadkowie na różne imprezy np. piknik rodzinny 
i choinkę. Nie niszczcie nam naszego drugiego domu!". List podpisały dzieci w różnym 
wieku, nawet dzieci z oddziału przedszkolnego. 

Głos zabrała matka dziecka z likwidowanej placówki. Powiedziała, że fajnie się mówi 
o kimś, kogo ta sytuacja nie dotyczy. Dodała, że jako matka wozi swoje dziecko do szkoły, 
a później je odbiera i nigdy nie widziała, aby wójt, czy pan przewodniczący był na Dniu 
Babci i Dziadka, aby zainteresował się szkołą. Nigdy nie słyszała, by z ust wójta padły słowa: 
„czy czegoś Wam potrzeba? czy Wam coś pomóc?" Stwierdziła również, że są różnego 
rodzaju dotacje do szkół, ale trzeba wykonać ten pierwszy krok i złożyć dokumentację. Mimo 
tego, że jest bardzo mało w tej szkole dzieci, to tam bije serce tej szkoły i na zawsze, jeśli 
zapadnie decyzja o likwidacji tej szkoły, pozostaną wielkie wspomnienia, których nikt im nie 
odbierze. 

Głos zabrała kolejna z matek z miejscowości Swiniary, której dotyczy ta trudna 
sytuacja. Zadała pytanie panu wójtowi. Powiedziała, że przyjeżdżając do szkoły w Swiniarach 
w pierwszych zdaniach wójt mówił, „Drodzy rodzice jeśli nie wiecie o co chodzi, to chodzi 
o koszty" Dzisiaj natomiast pan wójt mówi, że chodzi o dobro naszych dzieci, dlatego też 
pytanie brzmi: „O co tak naprawdę panu chodzi" A kolejna sprawa dotycząca robienia filii 
w Swiniarach klas 1-3 - to czysta fikcja. Dodała, że jeśli ktoś ma dwoje dzieci i jedno chodzi 
do klasy piątej, a drugie do klasy drugie, to wiadome jest, iż oboje dzieci przepisze i będzie 
woził do Szkoły Podstawowej w Słubicach. Wynika z tego, że w szkole zostanie mała liczba 
dzieci. Chodzi pewnie o to, aby ta szkoła się sama zamknęła, czyż nie? 
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Kolejna matka, pani Magda dodała, że decyzja która zostanie dziś podjęta to nie jest 
decyzja przemyślana, gdyż te pomysły zrodziły się całkiem niedawno, a w każdym z nas 
buzują emocje związane z tą ciężką sytuacją. Wyszła z prośbą do radnych, aby naprawdę 
zastanowili się nad swoją decyzją, bo szkoła to naprawdę coś więcej niż np. sklep, który chce 
się zamknąć. Pani Magda oznajmiła, że wie dokładnie jak bardzo dobrze wyposażona jest 
szkoła w Słubicach, że posiada stołówkę czy też boisko wielofunkcyjne, czego nie posiada 
szkoła w Swiniarach. Ale czy ktoś zauważył, aby dzieci czy też ktoś z rodziców skarżył się, 
czy pisał jakieś petycje do władz właśnie o braku posiadania tych rzeczy w szkole 
w Swiniarach? Dodała, że lokalnemu społeczeństwu wystarcza taka szkoła, jaka jest teraz, 
a jeśli chodzi o dojazdy, to dzieci wyjeżdżając rano i wracając późno nie będą miały dla siebie 
prawie w ogóle czasu na wypoczynek czy też zabawę. Dojazdy to 3 / i życia każdego z nas, 
a w szczególności dzieci, które mieszkają daleko od szkół. Po co im to fundować już teraz, 
jak mają placówki blisko swojego miejsca zamieszkania. Poprosiła na koniec jeszcze raz, aby 
nie zamykać tej szkoły. 

Na spotkanie dotarła również dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkówku pani Maria 
Perka, która poinformowała, że ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci w szkole, przez 
to, iż kilkoro nauczycieli się rozchorowało, musiała zostać z uczniami i zadbać o nich. Po 
czym wiedząc, że zostali w dobrych rękach przyjechała na dzisiejszą sesję. Pani Maria 
stwierdziła, że przez dzisiejszą decyzję zostaje wyrządzona wielka krzywda naszym 
dzieciom. Za jej kadencji szkoła została wyremontowana, odświeżona, wymienione zostały 
okna, drzwi i nieprawdą jest to, że szkoła w Słubicach jest lepsza od szkoły w Piotrkówku. 
Pani dyrektor serdecznie zaprosiła wszystkich radnych na wizytację w szkole, aby mogła im 
pokazać, że ta placówka nie jest w niczym gorsza niż szkoła w Słubicach. Stwierdziła 
również, że władze gminy bardzo rzadko uczestniczą w organizowanych uroczystościach, 
a poprzednie uczestniczyły prawie we wszystkich, jeśli wójt nie mógł być osobiście, to 
zawsze był jakiś przedstawiciel reprezentujący gminę. Pani dyrektor dodała, że to są nasze 
dzieci, nasza szkoła i społeczeństwo o nią dba, a my jako nauczyciele staramy się, by dzieci 
były bezpieczne i szczęśliwe. Apeluję bardzo gorąco do radnych, aby się zastanowili nad tym 
co chcą zrobić, gdyż pieniądze są ważne, ale życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest 
ważniejsze. 

Pan Piotr Lenarcik - sołtys sołectwa Zyck Polski zwrócił się do radnych twierdząc, że 
wie, iż ten pomysł zarówno likwidacji, jak i przekształcenia, nie należał do radnych, a do 
wójta i prosi radnych o odwagę cywilną, by się przeciwstawili odgórnym nakazom wójta, 
gdyż wójtowie, jak i inni pracownicy Urzędu Gminy się zmieniają. Pan sołtys skierował 
słowa dotyczące sekretarz gminy mówiąc cytuję „pani Sekretarz też się w końcu zmieni, bo 
już odchodzi 5 lat i nie może odejść (...) żegnałem Ją będąc radnym 12 lat temu z dwa razy 
i nadal jeszcze trwa". Podsumował swoją wypowiedź słowami, że może trzeba poszukać 
oszczędności wymieniając kadrę zarządzającą w Gminie Słubice i szukać pieniędzy tam gdzie 
one są, a nie kosztem naszych dzieci. 

Radny Dariusz Woliński wystosował prośbę do wójta, aby znaleźć potrzebne 
pieniądze, ale naprawdę nie kosztem naszych dzieci. Zamykając pięć oddziałów szkolnych 
w miejscowości Swiniary wiadomym jest, że ta szkoła sama upadnie, dlatego nie można 
pozwolić na zamknięcie tych oddziałów. Należy również pamiętać, że to te dzieci 
w przyszłości będą pracować na nasze emerytury i na pewno utrwali im się w pamięci to, co 



się tu dziś wydarzyło. Radny przypomniał, że ze Szkoły Podstawowej w Swiniarach wyszły 
dzieci, które są znane nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. Przytoczył słowa, że chłop 
może sprzedać ziemię tylko raz, ale jak już ją sprzeda i zwolnią go z pracy, to ciężki jest jego 
los, więc nie można wierzyć w to, że jak zamkniemy te szkoły dziś, to za parę lat je na nowo 
otworzymy. Już nigdy to się nie stanie. Należy o tym pamiętać. 

Radna Krystyna Wojtalewicz jeszcze raz poprosiła i zaapelowała do wszystkich 
radnych czy warto tak trudne decyzje podejmować dziś i zmieniać tak drastycznie życie tych 
ludzi. Jesteśmy tu dla nich, dla naszego społeczeństwa i powinniśmy myśleć o ich dobru, 
a nie tylko o finansach i poprawianiu budżetu. Likwidując te szkoły, przestaną one być 
kolebką spotkań, miejscem, gdzie różne pokolenia mogą się spotkać i porozmawiać. 

Radna Katarzyna Milczarek podsumowała wypowiedzi swoich przedmówców 
mówiąc, że każda zmiana niesie za sobą wiele znaków zapytania, pewien rodzaj niepokoju. 
Zazwyczaj dotyczy on tych osób, których ta zmiana dotyczy, a jest on tym większy, z im 
większym szokiem się spotka. Wysłuchując głosów rodziców, jak i przedstawicieli tych szkół 
widzimy, że to dla nich szok i niedowierzanie. Te szkoły funkcjonują dobrze, środowiska są 
ze sobą bardzo zżyte. Każdy, kto choć raz uczestniczył w życiu tych szkół wie, że tam są 
naprawdę prawdziwe szkolne rodziny. K . Milczarek stwierdziła, że my jako radni jesteśmy 
przedstawicielami tych mieszkańców, wszyscy jesteśmy równi. Nie jesteśmy inni lub lepsi, 
jesteśmy jednymi z nich. K . Milczarek dodała, że ona jako radna, nie wyobraża sobie 
głosować przeciwko nim, przeciwko tym osobom, które dały radnym możność bycia 
i stanowienia władzy w gminie. Radna dopowiedziała, że szkoła to takie centrum, 
„zlikwidować szkołę to tak trochę, jakby człowiekowi wyrwać serce". 

Na koniec zabrała głos radna powiatu płockiego Marlena Mazurska, która wyjaśniła, 
jak wyglądają dalsze procedury niezależnie od tego, jaka decyzja dziś zostanie podjęta. Jeżeli 
te uchwały intencyjne zostaną podjęte dziś, to powędrują dalej do organu nadzorczego, czyli 
do Kuratorium. Kuratorium wszczyna postępowanie, przeprowadza kontrolę w ciągu 30 dni, 
we wszystkich szkołach na terenie danej gminy po czym wydaje opinię pozytywną, lub 
negatywną. Radna poinformowała, że jako przedstawiciel wojewody pragnie zaznaczyć, że 
pan wojewoda doskonale wie jaka jest sytuacja w gminie Słubice, wie też o zebraniach wójta 
z rodzicami przed sesją, że jest planowana likwidacja szkół i na pewno pan wojewoda będzie 
się dalej interesował tym co się będzie działo. Radna powiatu powiedziała, że jeśli dziś nie 
zostaną podjęte te uchwały to one wrócą za rok, tak jak to było w innych gminach. Dodała, że 
nie tylko ta gmina boryka się z tak wielkim problemem, jakim jest mały budżet i szuka 
oszczędności. W sąsiedniej, bogatej gminie Gąbin, zostały wprowadzone bardzo silne 
oszczędności w szkołach, czyli między innymi łączone klasy i zajęcia. A więc nie tylko w tej 
gminie szuka się oszczędności. Do swojej wypowiedzi dopowiedziała, że samorządy szukają 
oszczędności, nie jest pewne czy ta sytuacja się zmieni, ale uważa, że ta duża liczba gmin, 
które zamiarują likwidować szkoły w celu szukania oszczędności prawdopodobnie może 
spowodować ingerencję rządu. Radna powiatu powiedziała, że w jej odczuciu czas, w jakim 
te sprawy się toczą, jest bardzo krótki. Tempo jest ekspresowe, natomiast na tej właśnie sesji 
została otwarta bardzo ważna dyskusja na temat budżetu gminy, jej sytuacji ekonomicznej 
i jej przyszłości. 

Radny Dariusz Woliński zapytał radną powiatu M. Mazurską czy to prawda, że 
Gmina Gąbin jest zadłużona. Podkreślił jeszcze raz stwierdzenie, że „nie możemy kosztem 
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dzieci szukać oszczędności". Rozpiera go duma, że do szkoły w Swiniarach uczęszczał i 
będzie jej bronił do końca. 

Pani Marlena Mazurska odpowiedziała, że owszem Gmina Gąbin jest zadłużona 
i również ma problemy. Dodała, że nie możemy porównywać Gminy Słubice z Gminą Gąbin, 
bo każda jest inna. Wracając do tematu podjęcia tych dwóch uchwał intencyjnych, to jeśli one 
nie zostaną dziś podjęte, to i tak już na przełomie jesieni przy planowaniu budżetu na rok 
2021 będzie się trzeba z nimi zmierzyć. 

Głos zabrał pan Kaczmarek wyrażając swoje wielkie niezadowolenie z działań wójta 
przyczyniających się do likwidacji szkół. Powiedział, że brał czynny udział w budowie 
szkoły w Piotrkówku, że jest to szkoła tysiąclecia, czyli szkoła - pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego. Całe społeczeństwo protestuje przeciw likwidacji tych szkół, nikt nie wyraził 
zdania popierającego działania likwidacyjne. Pana Kaczmarka najbardziej dotknął płacz 
i prośba jego wnuków, by tej szkoły nie zamykać, dlatego też postanowił zabrać głos na 
dzisiejszej sesji. I prosi pana wójta, jak i wszystkich radnych o niepodejmowanie tych uchwał 
i nierobieniu niczego, co może zaszkodzić tym szkołom, a w rezultacie i lokalnemu 
społeczeństwu. 

Henryk Kordalewski - sołtys sołectwa Piotrkówek powiedział, że bardzo późno 
dowiedział się o zamiarze likwidacji szkoły w Piotrkówku i jest bardzo zniesmaczony, że 
wójt będący również nauczycielem zdecydował się na takie działania. Dodał, że startując na 
wójta w wyborach samorządowych w naszej gminie w swoim programie i planach nie 
wspominał o likwidacji czy też przekształcaniu szkół, dlatego też wyraża swoje wielkie 
niezadowolenie i zdziwienie, że takie kroki zostały podjęte. 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący oddał głos wójtowi, który na wstępie podziękował wszystkim 

mówcom za wszelkie opinie, spostrzeżenia i uwagi. Powiedział, że podczas spotkań 
z rodzicami, na które wyraził zgodę pomijając fakt, że z punktu widzenia prawnego, 
konsultacje z mieszkańcami powinny się odbyć dopiero po podjęciu uchwał intencyjnych, 
usłyszał od kilku mieszkańców, rodziców słowa wskazujące na dzielenie poszczególnych 
szkół na terenie Gminy Słubice. Wójt powiedział, że tak nie może to wyglądać, gdyż wszyscy 
należymy do tej samej gminy i wszyscy jesteśmy jej mieszkańcami, jak i wszystkie szkoły są 
szkołami do których każdy uczeń może chodzić. Wójt zwrócił się do dyrektor Jolanty 
Sokołowskiej mówiąc, że nie będzie Rady Słubice, a będzie Rada Gminy Słubice, która 
będzie zawsze troszczyła się i dbała o całe społeczeństwo, bez względu na wiek, status 
społeczny, czy też miejsce zamieszkania. Wszystkie tematy za i przeciw w kwestiach 
formalnych, finansowych, w kwestii dbania o dzieci, czy też ich dojazdu zostały dokładnie 
omówione na zebraniach z rodzicami. Jeśli chodzi natomiast o kwestię dojazdu dzieci do 
szkoły w Słubicach, to będą one na najwyższym poziomie, jak było do tej pory i nieprawdą 
jest, że dzieci będą musiały wcześniej wstawać, by wyjść do autobusu, bo nie są to aż tak 
dalekie odcinki do przejazdu. Mówiąc o uczestniczeniu w uroczystościach, wójt powiedział, 
że stara się uczestniczyć w miarę swoich możliwości, ale gdyby był na wszystkich imprezach 
i spotkaniach, to brakło by mu czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Dodał, że czasem 
zjawiał się na niektórych uroczystościach ze względu na zaproszenia od rodziców, bo 
widocznie organizatorzy o nim zapomnieli. Dlatego czasem nieładnie jest mówić, że wójt nie 
zjawia się na uroczystościach, gdy nie jest na nie w ogóle zapraszany. Wójt powiedział, że 
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rozumie emocje i obawy, które towarzyszą mieszkańcom, ale będąc wójtem nie może 
kierować się tylko emocjami. Wójt skierował swoje słowa również do sołtysa P. Lenarcika, 
który wypowiedział się co do stanowiska wójta jak i sekretarz gminy. Wójt przypomniał 
sołtysowi czasy, w których to pan P. Lenarcik sprawował funkcję radnego Rady Gminy 
Słubice i o którym ludzie po skończonej kadencji wypowiadali się w sposób raczej 
negatywny. Dlatego też prosi o nie obrażanie jego osoby, jak i pani sekretarz, której powinien 
pogratulować wiedzy, fachowości i rzetelności pracy. Praca związana z jakimkolwiek 
stanowiskiem nie jest uzależniona od wieku, a bardziej od posiadanej wiedzy. Pan Wójt do 
swojej wypowiedzi dodał, że woli mieć pracownika z ogromną wiedzą i ogromnym 
zaangażowaniem do pracy, niż osobę młodą, która takiej wiedzy nie posiada. Odpowiedział 
również radnej Krystynie Wojtalewicz, że nigdy nie użył słów mówiących o tym, że kadra 
nauczycielska w tamtych szkołach jest słabiej wykwalifikowana niż w szkole w Słubicach, 
zatem prosi o niewkładanie w jego usta słów, których nie wypowiedział. Wójt powiedział 
również, że stara się podejmować decyzje odpowiedzialne nie tylko za część społeczeństwa, 
ale takie które odpowiadają za funkcjonowanie całego samorządu. Są to decyzje bardzo 
trudne, budzące wielkie emocje, ale niestety czasem konieczne. Dla wójta ta decyzja jest 
również bardzo emocjonalna, ale taką podjął i musi się z tym zmierzyć. Dodał, że jedyne na 
chwilę obecną co może zagwarantować mieszkańcom tych zamykanych szkół to to, że dołoży 
wszelkich starań, aby dla ich dzieci było to z jak najmniejszym uszczerbkiem dla ich emocji. 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku (materiał w załączeniu). Po czym 
zwrócił się do radnych, czy mają jakieś uwagi bądź zapytania. 

Wiceprzewodniczący Jacek Domżałowicz powiedział, by po podjęciu tej trudnej 
decyzji odbyły się spotkania psychologa z dziećmi, aby wszystkie sprawy formalne jak 
i opinia Kuratorium były dokładnie przejrzane, sprawdzone i omówione. Powiedział, że my 
do podjęcia. My nie po to zamykamy te szkoły, bo tak chcemy, tylko chcemy coś zmienić i 
ratować naszą gminę przez upadkiem. 

Przewodniczący dodał kilka słów również od siebie. Powiedział, że z wielkim bólem 
i trwogą radni starają się wybrać najlepsze decyzje dla całej Gminy Słubice z korzyścią dla 
wszystkich, a nie poszczególnych mieszkańców, choć jak już dziś zostało wielokrotnie 
wspomniane są to decyzje bardzo trudne. S. Januszewski zwrócił uwagę na wcześniejszą 
wypowiedź radnej powiatu płockiego, która wspomniała o panu wojewodzie czy wyższych 
organach, które przyglądają się tej gminie. Może właśnie taki bodziec jest potrzebny, aby ktoś 
się zainteresował i nam pomógł. 

Wójt zabrał ponownie głos chcąc dokończyć swoją wypowiedź w stosunku do 
wypowiedzi sołtysa z Zycka Polskiego. Wójt dopowiedział, że nie sądzi, aby radni byli jak 
„stado baranów", które idzie za jedną czarną owcą. On jako wójt niczego nie nakazuje, 
a wręcz przeciwnie podejmuje zawsze rozmowy i dyskusje z radnymi na temat wszelkich 
spraw dotyczących gminy Słubice. 

Radna Jadwiga Lewandowska dodała do tych wszystkich wypowiedzi takie 
stwierdzenie, że w swojej pracy zawodowej zawsze kierowała się jedną zasadą „że to j a 
jestem dla ludzi, a nie oni dla mnie". 

Więcej pytań i uwag nie było. 
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Uchwała została przyjęta. 8 radnych była za, 1 radny wstrzymał się od głosu, 
a 7 radnych było przeciw. 

Uchwała nr XIII.95.2020 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Jagiełły w Piotrkówku wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik 
do protokołu. 
Do pkt. 10 ppkt g 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
w Swiniarach odczytał przewodniczący rady. Uwag ani pytań nie wniesiono. 

Uchwała została przyjęta 8 głosami za, 1 radny wstrzymał się od głosu i 7 radnych 
było przeciw. 

Uchwała nr XIII.96.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
w Swiniarach wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 6 
Przewodniczący zapytał radnych, czy przyjęcie sprawozdań z działalności komisji 

Rady Gminy za 2019 rok (materiał w załączeniu), które zostały odczytane na posiedzeniu 
komisji mają być odczytane również dziś. Radni nie wnieśli takiej potrzeby. Uwag ani pytań 
również nie zgłoszono. 

Sprawozdania komisji przyjęte zostały w milczącej aprobacie. 
Do pkt. 7 
Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Słubice przedstawiła szczegółowo na posiedzeniu komisji podinspektor Katarzyna Budzyńska 
(materiał w załączeniu). Przewodniczący zapytał, czy jest potrzeba przedstawienia tej 
informacji raz jeszcze, jak i czy są jakieś uwagi bądź zapytania Radni nie wnieśli potrzeby 
omawiania kolejny raz tej informacji, jak i nie mieli żadnych pytań bądź uwag. 

Do pkt. 8 ppk. a i b 
Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań do informacji przewodniczącej Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Opieki Społecznej i 
Mieszkalnictwa w sprawie sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszeń 
realizujących gminne zadanie „upowszechnianie sportu" za rok 2019 oraz sprawozdania z 
funkcjonowania kompleksu boiska „Orlik" w 2019 roku. 

Do pkt. 9 
Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Przewodniczący zapytał 

czy są zapytania bądź uwagi, co do tej informacji przedstawionej szczegółowo na posiedzeniu 
komisji. Radni nie zgłosili żadnych uwag i pytań. 

Do pkt. 10 ppk. a 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Słubice na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg odczytała podinspektor 
Katarzyna Ciastek. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XIII.90.2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Słubice na cele niezwiązane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
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Do pkt. 10 ppk. b 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy, odczytała podinspektor Martyna Czarnecka. 

Radny Jacek Ambroziak powiedział, że nie otrzymał żadnej informacji na temat 
terminów i godzin odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy 
Słubice. 

Wójt odpowiedział, że takie informacje zostały w formie pisemnej przekazane do 
sołtysów każdego z sołectw, informacja znajduje się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej i tablicach sołeckich. Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 

Uchwała nr XIII.91.2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości wraz 
z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 ppk c 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Słubicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne odczytał przewodniczący Sławomir 
Januszewski. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr XIII.92.2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Słubicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 ppk d 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego odczytał pan przewodniczący. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została 
przyj ęta j edno głośnie. 

Uchwała nr XIII.93.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 ppk e 
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Słubice 

odczytała podinspektor Katarzyna Ciastek. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została 
przyj ęta j ednogłośnie. 

Uchwała nr XIII.94.2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy 
Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 ppk h 
Projekt uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Kępa Wykowska odczytał 
przewodniczący rady. 
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Radny Dariusz Woliński poprosił wójta, by spotkał się z odpowiednimi osobami, 
które konkretnie poinformują gminę, kiedy podejmą jakieś działania na rzece Wiśle. Pani 
kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku nie była upoważniona do udzielenia takiej informacji, 
dlatego też gorąca prośba o ustalenie spotkania z dyrektorem Zarządu Wód Polskich. 

Innych uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XIII.97.2020 w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Kępa Wykowska wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 ppk i 
Projekt uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Wyspy Białobrzeskie został odczytany 
przez przewodniczącego rady. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała nr XIII.98.2020 w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Wyspy Białobrzeskie wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 ppk i 
Projekt uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Wyspy Zakrzewskie, odczytał 
przewodniczący rady S. Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta 14 głosami „za" przy nieobecności radnego Dariusza 

Wolińskiego. 
Uchwała nr XIII.99.2020 w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zmieniającego zarządzenie 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu Wyspy Białobrzeskie wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 11 
Nie było żadnych odpowiedzi, gdyż nie było żadnych interpelacji i zapytań. 
Do pkt. 12 
Do protokołu z X I I sesji Rady Gminy Słubice nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań. 

Protokół został przyjęty 14 głosami „za" przy nieobecności radnego Dariusza Wolińskiego. 
Protokół z X I I sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 

stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 13 
Sołtys Elżbieta Machała podziękowała wójtowi za zawieszenie tablic z napisem danej 

miejscowości. Dodała, że występuje konieczność zamontowania tam lamp, by te odcinki były 
oświetlone, ponieważ wcześniej ktoś ukradł tablice. 
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Radna Anna Urbańska zgłosiła dziurę nad mostówką i prosi ojej zasypanie. 
Radna Milena Kamińska poprosiła o zrobienie środka przystanku w miejscowości 

Piotrkówek, gdyż zbiera się tam woda i odpada tynk, oraz o poprawienie wjazdu koło 
kapliczki gdzie jest rozsypany gruz, bo tam też zbiera się woda. 

Radna Jadwiga Lewandowska zapytała wójta czy gmina płaci za oświetlenie na 
Wymysłu przy rondzie, bo lampy palą się już od godziny 16 0 0, kiedy jeszcze jest widno. 

Radna Teresa Sitkiewicz zapytała wójta kiedy zostanie przywieziona wywrotka piasku 
na obiecaną drogę oraz prosiła o wyrównanie zjazdu na tzw. Jasnym Porębie w Grzybowie. 
Zapytała także, czy zostanie zamontowana lampa na Jasnym Porębie i jakie są poczynania 
w związku z ośrodkiem zdrowia i paniami doktor. Jakie są dalsze plany, co do budowy dróg, 
na które były składane projekty, czy coś w związku z tym zacznie się dziać? Radna bardzo 
podziękowała wójtowi za zaangażowanie i pomoc dla rodziny z miejscowości Grzybów, 
którzy mieli ciężką sytuację. 

Radna Krystyna Wojtalewicz poprosiła wójta o postawienie znaku naprzeciwko 
przystanku w Studzieńcu, bo nadal jest problem z zatrzymywaniem się autobusów w tym 
miejscu. 

Elżbieta Machała sołtys sołectwa Budy zapytała, kiedy będą jakieś poczynania 
odnośnie drogi na Budy? 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 
Wójt odpowiedział: 
-sołtys Ełżbiecie Machała 
Tablice, które zostały ukradzione, były wyrzucone gdzieś dalej, ale zostały już 
naprawione i zawieszone. Myślę o zamontowaniu tam lampy solarnej. 
- radnej Annie Urbańskiej 
W jak najszybszym czasie postaramy się tę dziurę załatać i poprawić stan tego odcinka 
- radnej Milenie Kamińskiej 
Zadaszenie na przystankach zostało zrobione, a jak tylko skończą się przymrozki 
poprawimy przystanki wewnątrz i zrobimy odpływy, by woda się tam nie zbierała. 
- radnej Jadwidze Lewandowskiej 
Osobiście zgłosi tą sprawę do zarządu dróg, bo faktycznie lampy świecą się już od 
godziny 16 0 0, a do tego pierwsza lampa oznaczona 6/2 w ogóle nie działa. 
- radnej Teresie Sitkiewicz 
Obiecuję jak najszybciej uzupełnić tę drogę piaskiem, powinno być to zrobione już 
wcześniej, ale z uwagi na awarię wody przy szkole w Słubicach i przy tym dużo pracy 
ze strony pracowników, piasek nie został wysypany na czas. W kwestii dróg, to plany 
były zrobione, ale prawdą jest, że żadna dokumentacja nie została poprowadzona do 
końca, gdyż tak jak wspominałem już na innych sesjach były problemy z wymogami. 
Musimy wspólnie omówić ten temat jeszcze raz i zastanowić się, którą drogę mamy 
robić, gdyż przy naszym budżecie zrobienie wszystkich dróg jest niewykonalne. 
-pani radnej Krystynie Wojtalewicz 
Odnośnie przystanków to wszystkie znaki są uzupełnione. Zarówno te w Studzieńcu, 
na Budach i Przemy słowie. Rzeczywiście nie stoją one dokładnie naprzeciwko 
przystanków znajdujących się po przeciwnej stronie, ale tylko wyłącznie dlatego, że 
takie są zalecenia organizacji ruchu. 
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Do pkt. 14 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X I I I Sesji Rady Gminy 

w dniu 7 lutego 2020r. został wyczerpany. Podziękował Wysokiej Radzie i zaproszonym 
gościom za uczestnictwo w obradach, po czym je zamknął. 

Protokołowała 

Katarzyna Ciastek 

Przewodniczący Rady <jminy 

^ Ś J a ^ m ^ i a m ^ z e w s ^ ^ ^ 

Sławomir Zenon Januszewski 

/ 
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