
Protokół Nr XV.2020 
z XV Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 23 czerwca 2020 r. 
Obrady X I V Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Słubice w godz. 9 0 0-13 0 0oraz były transmitowane na żywo w internecie. Obrady 
prowadził przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 osób 
Obecnych - 15 osób tj. 100 %.( w tym jedna radna głosowała zdalnie) 
W sesji udział wzięli: 

1. Jacek Kozłowski - wójt, 
2. Przemysław Nowacki - sekretarz gminy, 
3. Henryka Bednarek - skarbnik gminy, 
4. Piotr Donarski - komendant komisariatu Policji w Gąbinie, 
5. radni według załączonej listy obecności, 
6. zaproszeni goście według załączonej listy obecności. 

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

Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, sekretarza i skarbnik. 
Następnie powitał Pana Piotra Donarskiego, komendanta komisariatu Policji w Gąbinie, oraz 
przedstawił nowego sekretarza Gminy Słubice. Powitał także wszystkich mieszkańców którzy 
oglądają transmisję na żywo drogą elektroniczną. 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. Radni nie mieli żadnych uwag. 

W wyniku jawnego głosowania rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, który 
przedstawia się następująco: 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności między sesyjnej Wójta Gminy za okres od 16 czerwca 

2020 r. do 23 czerwca 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. 
6. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 r. 
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2pl9 r. 
8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 r. 
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9. Realizacja projektów finansowych ze środków pozyskiwanych z zewnątrz w roku 2019. 
10. Debata nad Raportem o stanie gminy Słubice za 2019 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania. 
12. Rozpatrzenie: 

a. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacja o stanie 
mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2019 r., 

b. opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
10 kwietnia 2020 roku o przedłożonych przez Wójta Gminy Słubice sprawozdaniach z 
wykonania budżetu za 2019 rok, 

c. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słubice z dnia 29 maja 2020 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słubice za 2019 rok, 

d. opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Słubice wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2019 rok, 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok, 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) 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, 

b) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
obszarze gminy Słubice, 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki Nr ewid. 604 
w miejscowości Słubice, 

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 912 
w miejscowości Słubice, 

e) rozpatrzenie petycji dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów 
prawa miejscowego. 

f) Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, 
g) Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
h) Zmiana uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
17. Przyjęcie protokołu z X I V sesji Rady Gminy. 
18. Sprawy różne. 
19. Zakończenie obrad. 

Do pkt 3 
Sprawozdanie z działalności między sesyjnej Wójta Gminy za okres od 16 czerwca 

2020 r. do 23 czerwca 2020 r. przedstawił wójt Jacek Kozłowski (materiał w załączeniu). 
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Do pkt. 4 
Radny Dariusz Woliński przypomniał o drodze powiatowej nr 6915 W Juliszew 

Nowosiadło. W miejscowości Juliszew droga po ulewnych deszczach wygląda bardzo źle. 
Odwodnienia, które były robione na szybko nie sprawdzają się. Wszędzie stoi woda. Jest 
ciężko z dojazdem mieszkańców do posesji. Radny poprosił, aby za pośrednictwem wójta 
zaprosić na wizje lokalną Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku by podjęli interwencję w tej 
sprawie. 

Radny Waldemar Stańczak podziękował za dużą ilość destruktu wyłożoną na drogi, a 
także poprosił by dzielić tym materiałem po równo wszystkie drogi Gminy Słubice. Zwrócił 
uwagę na ulicę Polną i Leśną. 

Radna Krystyna Wojtalewicz poprosiła o interwencje na drodze prowadzącej do 
P. Perki na Bończę, gdyż w tym momencie ta droga jest praktycznie nieprzejezdna. Radna 
poprosiła, by razem z wójtem udać się tam i rozważyć jakieś rozwiązanie. Samo wysypanie 
destruktu za wiele tam nie pomoże, prawdopodobnie ta droga powinna być zrobiona jak 
kilkanaście lat temu od początku. 

Radna Teresa Sitkiewicz prosiła o wysypanie destruktu na drogach w jej sołectwie. 
Radna Sylwia Górecka również poprosiła o wysypanie destruktu przy drodze koło 

cmentarza w Słubicach, gdyż przy silnych ulewach droga jest nie przejezdna. 
Więcej interpelacji i zapytań nie było. 

Do pkt. 5 
Przewodniczący Sławomir Januszewski pozwolił sobie przekazać głos komendantowi 

komisariatu w Gąbinie Piotrowi Donarskiemu z uwagi na jego cenny czas i inne obowiązki. 
Komendant Piotr Donarski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Gminy Słubice w 2019 roku ( materiał w załączeniu). Przewodniczący zapytał, czy 
ktoś z radnych ma jakieś pytania co do przedstawionej informacji. 

Radny Marek Bogiel poprosił o patrole w sklepach spożywczych, gdyż połowa 
mieszkańców nie zakłada maseczek gdy wchodzą do sklepów. 

Wójt jak i przewodniczący Rady Gminy Słubice podziękowali komendantowi za 
dotychczasową współprace i wszelką pomoc oraz interwencję. Wójt poprosił o złożenie 
podziękowań wszystkim funkcjonariuszom komisariatu w Gąbinie. 

Komendant Piotr Donarski podziękował za ciepłe słowa skierowane zarówno do niego 
jak i funkcjonariuszy Policji komisariatu w Gąbinie. Komendant dodał, że zawsze służą 
pomocą Gminie Słubice. Odniósł się do prośby radnego Marka Bogiel odnośnie maseczek. 
Powiedział, że nie ma nigdzie przepisu, że musimy chodzić w maseczkach, jest tylko przepis 
mówiący o tym by w miejscach gdzie nie można zachować bezpiecznej odległości najlepiej 
używać maseczki. 
Drugą informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy, ze względu na 

nieobecność Komendanta Gminnego związku OSP RP Wiesława Cichosza odczytała 
podinspektor Renata Maślanka (materiał w załączeniu). 

Do pkt. 6 
Sprawozdanie z działalności GOPS za 2019 r. było omawiane na poprzednim 

wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie wnieśli uwag i zapytań. Sprawozdanie zostało 
przez radnych przyjęte(materiał w załączeniu). 
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Do pkt 7 
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r również była omawiana na poprzednim 

wspólnym posiedzeniu komisji. Radni nie wnieśli uwag i zapytań. Informacja została przez 
radnych przyjęta(materiał w załączeniu). 

Do pkt 8 
Ze Sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2019 r wszyscy 

radni również się zapoznali na poprzednim wspólnym posiedzeniu. Radni nie wnieśli uwag i 
zapytań. Sprawozdanie zostało przez radnych przyjęte(materiał w załączeniu). 
Do pkt. 9 

Realizacja projektów finansowanych ze środków pozyskiwanych z zewnątrz na rok 
2019 r. została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu. Radni nie wnieśli uwag i zapytań. 
Informacja została przez radnych przyjęta (materiał w załączeniu). 
Do pkt 10 

Debata nad Raportem o stanie gminy Słubice za 2019 r. Raport był do radnych 
przesyłany pod koniec maja br. Wszyscy radni zapoznali się z raportem nie wnosząc żadnych 
uwag. Raport o stanie gminy Słubice za 2019 r. został przed radnych przyjęty. 
Do pkt. 11 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania 
odczytał przewodniczący Sławomir Januszewski. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X V . 111.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice wotum 
zaufania wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Głos zabrał Wójt składając podziękowania radzie Gminy Słubice za udzielone wotum 
zaufania. Wójt podziękował również wszystkim pracownikom za rzetelną pracę w tym roku, 
w szczególności iż ten rok nie należał do łatwych. 
Do pkt 12.1 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 oraz informacja o stanie mienia w 
Gminie Słubice na dzień 31.12.2019 r. zostały przedstawione przez skarbnik gminy. Pytań i 
uwag nie zgłoszono. Sprawozdania zostały przez radnych przyjęte (materiał w załączeniu). 
Do pkt 12.2 

Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
10 kwietnia 2020 roku o przedłożonych przez Wójta Gminy Słubice sprawozdaniach z 
wykonania budżetu za 2019 rok odczytała skarbnik gminy (materiał w załączeniu). Pytań i 
uwag nie zgłoszono. 
Do pkt 12.3 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słubice z dnia 29 maja 2020 roku w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słubice odczytała członkini Komisji 
Rewizyjnej radna Jadwiga Lewandowska. Pytań i uwag nie zgłoszono (materiał w 
załączeniu). 



Do pkt. 12.4 
Opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o 

przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Słubice wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy odczytała skarbnik gminy. Pytań i uwag nie zgłoszono 
(materiał w załączeniu). 
Do pkt. 13 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok odczytał przewodniczący Sławomir 
Januszewski. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała N r . X V . l 12.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 14 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok odczytał przewodniczący Rady Gminy Słubice. Pytań i uwag 
nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała N r . X V . l 13.2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi 
załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Sławomir Januszewski złożył na ręce wójta od całej rady Gminy 
Słubice bukiet kwiatów wraz z życzeniami. Wójt wyraził swoje podziękowania za 
dotychczasową wspólną pracę radzie Gminy Słubice a także współpracownikom Urzędu 
Gminy Słubice i jednostkom podległym. 

Radny Waldemar Stańczak również pogratulował wójtowi otrzymania absolutorium 
oraz powiedział, że ma nadzieje, iż wójt w 2020 roku który jest trudnym rokiem dołoży 
wszelkich starań aby w naszej gminie było jeszcze lepiej. 
Do pkt. 15.1 

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. Pytań i uwag nie 
zgłoszono. Uchwała została przyjęta 14 głosami „za" i jednym głosem „wstrzymującym się". 

Uchwała N r . X V . l 14.2020 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 rok wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do 
protokołu. 
Do pkt. 15.2 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice przedstawił również Przewodniczący 
Sławomir Januszewski. 

Radny Waldemar Stańczak zwrócił uwagę na rozdział nr 2 , paragraf nr 4 podpunkt 3 
w którym widnieje zapis w brzmieniu „ odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych 
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urządzeń kanalizacyjnych" Radny uważa, że ten zapis jest nieodpowiedni i sugeruje by słowa 
urządzeń kanalizacyjnych zastąpić słowami urządzeń technologii oczyszczającej lub urządzeń 
oczyszczalni ścieków. Przewodniczący oznajmił, że wszystkie projektu uchwał przed 
omawianiem ich na komisjach i sesjach są konsultowane z radcą prawnym. Przewodniczący 
poinformował radnego, że może złożyć zapytanie do Urzędu Gminy na które otrzyma 
stosowną odpowiedź. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr .XV. l 15.2020 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 15.3 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
terenie działki Nr ewid. 604 w miejscowości Słubice został omówiony na posiedzeniu 
komisji. Przewodniczący odstąpił od odczytania projektu uchwały. Pytań i uwag nie 
zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała N r . X V . l 16.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na terenie działki Nr ewid. 604 w miejscowości Słubice wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 15.4 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu działki Nr ewid. 912 w miejscowości Słubice został omówiony na posiedzeniu komisji. 
Przewodniczący odstąpił od odczytania projektu uchwały. Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała N r . X V . l 17.2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 912 w miejscowości Słubice wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 15.5 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie petycji dotyczącej interesu publicznego w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego przedstawił przewodniczący Sławomir 
Januszewski. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała N r . X V . l 18.2020 w sprawie rozpatrzenie petycji dotyczącej interesu 
publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 15.6 

Projekt uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego odczytał przewodniczący Rady Gminy. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała 
została przyj ęta j ednogłośnie. 

Uchwała N r . X V . l 19.2020 w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla 
Województwa Mazowieckiego wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do 
protokołu. 
Do pkt. 15.7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice 
przedstawił przewodniczący Sławomir Januszewski. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr.XV. 120.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 15.8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 
przedstawiła skarbnik gminy. 

Radny Dariusz Woliński poprosił, aby nie kupować małego ciągnika a dołożyć kilka 
tysięcy złotych i zakupić ciągnik z większą mocą, który będzie służył całej Gminie Słubice. 
Radny zwrócił się z prośbą o przemyślenie jeszcze raz tego zakupu i podjęcie decyzji, która 
będzie satysfakcjonowała wszystkich. 

Radny Waldemar Stańczak poparł wypowiedź przedmówcy i wniósł by zabezpieczyć 
tą kwotę na zakup ciągnika ale przed zakupem jeszcze raz wspólnie zrobić rozeznanie w 
sprzęcie i wybrać najlepszy. 

Radna Krystyna Wojtalewicz przychyliła się do wypowiedzi swoich przedmówców i 
poprosiła by może przeliczyć i przedstawić wydatki z tytułu wynajmowania firm, które 
zajmują się porządkowaniem zieleni, odśnieżaniem czy też koszeniem trawy w naszej gminie. 
Radna poprosiła również o przedstawienie rat kredytu zaciągniętego na zakup ciągnika. 
Pomogłoby to w rozeznaniu się i stworzyło taką mała symulację. 

Wójt odpowiedział, że wraz z pracownikiem znającym się na tego typu sprzętach 
zjeździł prawie całe Mazowsze w poszukiwaniu dobrego sprzętu od różnych producentów. 
Sprawdzali ciągniki pod różnymi kątami np. masa, moc lub oprzyrządowanie fabryczne 
wybierając taki który będzie spełniał najwięcej tych oczekiwań. Wójt dodał, że za kwotę 130 
tysięcy złotych bez wchodzenia w przetargi publiczne, można w szybkim czasie zakupić taki 
ciągnik dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice. Jeśli chodzi o koszty to wójt odpowiedział, że 
wykaszanie minimum dwa razy do roku to koszty rzędu około 20 tysięcy złotych. Patrząc na 
warunki pogodowe wykaszanie poboczy powinno być powtarzane częściej. Część prac 
wykonane zostało przez pracowników Urzędu Gminy. Wójt powrócił do rozmowy o zakupie 
ciągnika informując, że dokładnie mówił do jakich prac taka maszyna będzie 
wykorzystywana i uważa że ciągnik, który zaproponował spełnia te wszystkie potrzeby. Wójt 
odpowiedział radnej Krystynie Wojtalewicz, że ciągnik nie będzie brany w kredyt a 
zakupiony ze środków własnych dlatego symulację są tu zbędne. 

Radny Dariusz Woliński powiedział, że dla niego jest nie zrozumiała taka decyzja i 
nie zgadza się ze słowami wójta, oraz prosi o zrobienie ponownego rekonesansu i zakupienie 
odpowiedniego ciągnika. 

Wójt odpowiedział, że mówił na wspólnym posiedzeniu komisji, iż już robił 
rekonesans. Dodał, że decyzja nie zostanie podjęta w pięć minut a zostanie jeszcze dokładnie 
przemyślana, gdyż „ diabeł tkwi w szczegółach" 

Innych pytań nie było. Uchwała została przyjęta 13 głosami „za" jednym głosem 
„przeciw" i jednym głosem „wstrzymującym się" 

Uchwała Nr .XV. 121.2020 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na 
rok 2020 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 16 

Wójt odpowiedział na zapytanie radnego Dariusza Wolińskiego w sprawie 
odwodnienia drogi w miejscowości Juliszew - Nowosiadło. Poinformował, że ta kwestia była 
poruszana i omawiana z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku z Bazą nr 3 w Gąbinie już w 



tamtym roku. Wójt powiedział, że się przypomni Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych i 
zaprosi do gminy na rekonesans po drogach powiatowych. Kwestia dotyczy zarówno 
odwodnienia jak i zakrzaczenia wielu dróg powiatowych w naszej gminie. 

Wójt odniósł się tez do próśb radnych zgłaszających się w sprawie nawiezienia 
destruktu na drogi. Powiedział, że jak tylko pogoda się poprawi i drogi trochę przeschną, 
destrukt zostanie tam nawieziony i rozplantowany. 

Wójt odniósł się też do prośby radnej Krystyny Wojtalewicz mówiąc, że 
Zarządzeniem Nr 0050.59.2020 powołał komisję do szacowania strat w infrastrukturze 
komunalnej powstałej w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej. Wójt 
powiedział, że zgłosił te sprawę do Centrum Zarządzania Kryzysowego by można było 
wnioskować o pozyskanie od Wojewody środków pieniężnych na remont drogi w Bończy. 
Do pkt. 17 

Do protokołu z X I V sesji Rady Gminy Słubice nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań. 
Protokół został przyjęty 15 głosami „za" 

Protokół z X I V sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 18 

W tym punkcie głos zabrał sekretarz gminy Przemysław Nowacki. Sekretarz gminy 
przedstawił się i krótko opowiedział o swoich wcześniejszych poczynaniach. 

Radny Waldemar Stańczak powitał serdecznie w Urzędzie Gminy Słubice nowego 
sekretarza gminy. 

Radny Stanisław Szymański przypomniał o drodze w Alfonsowie. 
Radna Jadwiga Lewandowska również przypomniała o drodze na Budach. 
Radna Krystyna Wojtalewicz poprosiła o wycięcie zakrzaczeń koło kapliczki w 

Studzieńcu, oraz zgłosiła zalany wjazd u Państwa Andrzejewskich. Radna przekazała też od 
mieszkańców prośbę o zebranie informacji i ewentualne postawienie paczkomatu w 
Słubicach. 

Radny Waldemar Stańczak przypomniał, że w tym tygodniu odbył się odbiór 
gabarytów na ulicy Płockiej. Zwrócił uwagę, że na ulicy Polnej z dwóch posesji nie zostały 
zebrane gabaryty, ma nadzieje ze wynika to z przepełnienia samochodu odbierającego te 
rzeczy i zostanie to jak najszybciej odebrane z tych posesji. Radny, zwrócił uwagę, że na 
ulicy Płockiej na jednej z posesji mieszkaniec naszej gminy wystawił ponad 20 szt. opon. 
Firma może mieć obiekcje przy odbieraniu tych opon, gdyż można sądzić, iż ten mieszkaniec 
posiada np. firmę wulkanizacyjną. Jest to spory problem. Radny powiedział, że w ciągu roku 
można oddać 4 szt. opon a nie taką ilość jak w przypadku tego mieszkańca. Ten problem 
trzeba jakoś rozwiązać , gdyż pewnie nie występuje on tylko na tej jednej ulicy a pewnie na 
całym terenie Gminy Słubice. 

Radna Sylwia Górecka poprosiła by coś zaradzić na drodze bocznej jadąc ul. Chojaki i 
skręcając w lewo koło znaku z lustrem. Gdyż tam przy silnym deszczu woda z ulicy Chojaki 
spływa na tą boczną drogę , która staje się nieprzejezdna. Warto by było albo coś zrobić ze 
studzienką i odwodnieniem lub podsypać tą boczna drogę. 

Radna Teresa Sitkiewicz poprosiła o wycięcie zakrzaczeń przy moście koło jej 
sąsiada. Na tej drodze jest spory ruch, a widoczność przez te krzaki jest bardzo mała. 
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Radna Milena Kamińska wspomniała o drodze koło P. Kowalik gdzie ciągle stoi 
woda. Przydałoby się tam jakieś odwodnienie. 

Wójt odpowiedział radnemu Stanisławowi Szymańskiemu, że droga G10 z jednej 
strony jest zrobiona z drugiej strony są czynione starania by tą drogę móc zrobić. Na tej 
drodze trzeba przełożyć światłowód i porozumieć się z PERN-em. Od 2015 roku nic tam nie 
jest ruszone. Negocjacje zostaną z PERN-em ponowione być móc zacząć coś robić w związku 
z tą droga. Jest też kilka problemów, gdyż po pierwsze droga ta nie biegnie w niektórych 
miejscach zgodnie z wyznaczonymi punktami. Po drugie zgodnie z wytycznymi muszą być 
odwodnienia co wiąże się z poszerzeniem pasa drogowego. Wójt dodał, że taki sam problem 
jest na drodze na Budach wspomnianej przez radną Jadwigę Lewandowską. Ten odcinek 
drogi na Budy od drogi wojewódzkiej rodzi bardzo duże koszty i problemy proceduralne, 
gdyż tam jest duże wzniesienie a trzeba tą drogę zmodernizować wedle przepisów. Wójt 
postara się coś zaradzić na odcinku za P. Brzeskim w stronę Łazisk. 

Wójt odpowiedział radnej Krystynie Wojtalewicz, że kapliczka jak i jej teren był 
wypielęgnowany i uporządkowany w tamtym roku. Jak tylko zostaną zniesione obostrzenia w 
związku z coronawirusem to zakrzaczenia zostaną wycięte. Wójt zgłasza również potrzebę 
zainteresowania się kapliczką na Łaziskach skręcając na Studzieniec. Kapliczka jest w stanie 
katastrofalnym. Należy się tym również zainteresować. Zalany wjazd u Państwa 
Andrzejewskich po wyschnięciu wody zostanie poprawiony. Kwestia paczkomatu pojawiła 
się w mediach społecznościowych już jakiś czas temu kilka razy. Wójt docenia inicjatywę i 
chęci mieszkańców, ale odpowiada, że jeśli coś chce się robić na czyimś terenie to trzeba 
najpierw dojść do jakiś ustaleń. Najpierw trzeba wszystko ustalić z właścicielem posesji na 
której miałby znajdować się paczkomat a później działać. Wójt myślał o posesji pomiędzy 
bankiem a kościołem. Dobry dojazd, lokalizacja, dobre miejsce na parking samochodowy jak 
i na paczkomat oraz toalety publiczne. Przedstawiona cena sprzedaży działki jest bardzo 
wysoka i odbiega od realiów rynkowych. Wójt poinformował, że będzie prowadził dalsze 
negocjacje co do ceny. 

Wójt odniósł się też do wypowiedzi radnego Waldemara Stańczaka mówiąc, iż 
dokładnie wie, że z wielu posesji nie zostały odebrane gabaryty, ale to wynika z zapełnienia 
firmowego samochodu i na pewno wszystko zostanie odebrane. Wspomniał też, że 
przypadków ze stertą opon jak na posesji przy ul. Płockiej jest wiele. Faktycznie, firma nie 
odbiera tych opon od razu a dopiero po weryfikacji czy właściciel nie prowadzi żadnej 
działalności wulkanizacyjnej. 

Wójt odpowiedział radnej Sylwii Góreckiej, że ma w planach prowadzić negocjacje z 
właścicielami tych działek obok cmentarza i po przejęciu ich poprawić tam drogę jak i zrobić 
tam miejsca parkingowe. 

Wójt zlecił pracownikom wykonanie prac związanych z wycinką zakrzaczeń i 
przycięciem poboczy na drogach powiatowych i gminnych na najbliższy tydzień. 

Wójt odpowiedział radnej Milenie Kamińskiej, że przejedzie się w tamten teren koło 
Pani Kowalik i dokładnie to zobaczy oraz postara się temu zaradzić. Powiedział również, że 
chce za radną Mileną Kamińska podsypać drogę, gdyż w niektórych miejscach zaczyna się 
zapadać. Porozmawia z właścicielami tych posesji i jak tylko się zgodzą to pobocza zostaną 
podsypane i zagęszczone. 
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Do pkt. 19 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X V Sesji Rady Gminy w 

dniu 23 czerwca 2020 r. został wyczerpany. Podziękował Wysokiej Radzie i zaproszonym 
gościom za uczestnictwo w obradach, po czym je zamknął. 

Protokołowała 

Katarzyna Ciastek 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Januszewski 
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