
Protokół Nr XIX.2020 
z X I X nadzwyczajnej zdalnej Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 5 listopada 2020 r. 

w 
Obrady X I X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się zdalnie 

godz. 10 0 0 -11 0 0 oraz 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 - wójt 
2. radni według załączonej listy obecności, 

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

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych i wójta. 
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. Radni nie mieli żadnych uwag. 
W wyniku jawnego głosowania rada - stan 15 obecnych jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad, który przedstawia się następującej): 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podj ecie uchwał w sprawie: 

1) odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 234/8 o pow. 0,1557 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Słubice, 
gm. Słubice do gminnego zasobu nieruchomości. 

2) organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Słubice, 
4. Zakończenie obrad. 

Do pkt 3.1 
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/8 o pow. 0,1557 ha położonej w 
obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. Słubice do gminnego zasobu nieruchomości przedstawił 
przewodniczący. 

Radny Marek Bogiel zapytał czy wiadomo już co powstanie na tej nabytej działce, jak 
zostanie zagospodarowana. 

Wójt odpowiedział, że zakupiona działka będzie zagospodarowana pod teren 
publiczny. Powstanie tam kilka miejsc parkingowych a także miejsce rekreacyjne. 
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Innych pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X I X . 135.2020 w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice 
nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/8 o pow. 0,1557 ha położonej w 
obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. Słubice do gminnego zasobu nieruchomości wraz z 
imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 3.2 
Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Słubice przeczytał przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Wójt uzasadnił przedmiotowy projekt uchwały mówiąc, iż po ostatnich rozmowach w 

kwestii organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Słubice dotyczących przewozu 
uczniów będzie składany wniosek do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej o dofinansowanie transportu zbiorowego. Przedmiotowa 
uchwała pozwoli obniżyć koszty dowozu uczniów do szkół. Będzie także rozszerzony 
transport autobusowy na terenie gminy. 

Pytanie chciał zadać radny Waldemar 
internetowym nie udało się nawiązać połączenia. Radny po rozmowie telefonicznej z 
przewodniczącym rady wyjaśnił swoje wątpliwości. 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X I X . 136.2020 w organizacji publicznego transportu zbiorowego na 

terenie Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Stańczak, lecz przez komplikacje z łączem 

os i przypomniał radnym i mieszkańcom, aby 
Do pkt. 4 

Przed zakończeniem obrad wójt zabrał gk 
przekazywać rolnikom z terenu gminy Słubice informację o trwającym nadal spisie rolnym. 
W dalszym ciągu jest możliwość spisania się poprzez internet, telefonicznie lub korzystając z 
pomocy pracownika w Urzędzie Gminy. Wójt powiedział również, że urząd jest ciągle 
czynny. Mieszkańcy mogą załatwić tu każdą sprawę. Nie ma bezpośredniej obsługi, ale 
wszelkie sprawy są na bieżąco załatwiane. Na chwilę obecną urząd pracuje hybrydowo. Te 
ograniczenia są wprowadzane po to, by zachować płynność funkcjonowania urzędu. 

Przewodniczący zapytał się czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś zapytania, bądź 
uwagi. 

Radni nie mieli żadnych uwag, bądź zapytań. 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X I X nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy w dniu 5 listopada 2020 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za 
uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom oglądającym sesję drogą elej^tfoniczną, po 
czym je zamknął. 

Protokołowała 

Katarzyna Ciastek 

Przewodniczący Rad^Gminy 

Januszewski 


