
Protokół Nr XVI.2020 
z X V I Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 13 sierpnia 2020 r. 
Obrady X V I Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Słubice w godz. 1 l 0 0-13 0 0oraz były transmitowane na żywo w internecie. Obrady 
prowadził przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 osób 
Obecnych - 14 osób tj. 93,33 %. 
W sesji udział wzięli: 

1. Jacek Kozłowski -wój t , 
2. Przemysław Nowacki - sekretarz gminy, 
3. Henryka Bednarek - skarbnik gminy, 
4. radni według załączonej listy obecności, 

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

Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, sekretarza i skarbnik. 
Powitał także wszystkich mieszkańców którzy oglądają transmisję na żywo drogą 
elektroniczną. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 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 międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 23 czerwca 

12 sierpnia 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice na rok szkolny 2020/2021, 
3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice. 
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

i 



7. Przyjęcie protokołu z X V sesji Rady Gminy. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 23 czerwca 12 sierpnia 
2020 r. przedstawił wójt Jacek Kozłowski (materiał w załączeniu). 

Do pkt. 4 
Radny Stanisław Szymański zapytał o postępy związane z budową drogi w 

Alfonsowie. Czy były rozmowy z PERN-em w tej sprawie. Radny zwrócił uwagę na brak 
krzyża, godła i herbu w wyremontowanej sali posiedzeń na której odbywają się między 
innymi sesje Rady Gminy Słubice i prosi o uzupełnienie tych elementów w sali. 

Radny Dariusz Woliński poprosił wójta, aby przybliżył jego osobie jak i mieszkańcom 
Juliszewa temat awarii wody, która wystąpiła w gminie Słubice. Radny powiedział także, że 
mieszkańcy Juliszewa mają pretensje do niego jako radnego i do władz gminy o 
nieuzupełnianie dróg gminnych żwirem czy też tłuczniem. Radny prosi o wypowiedź wójta w 
tej sprawie. Radny Dariusz Woliński poruszył również temat zakrzewienia przy drogach 
gminnych. Zwrócił się prośbą do wójta aby za jego pośrednictwem zwrócić się do Zarządu 
Dróg Powiatowych o wykoszenie zakrzewienia na drodze 6915W. Stan tej drogi jest bardzo 
zły, mała widoczność, duże zakrzewienie przyczynia się do małej widoczności na drodze. 

Radna Teresa Sitkiewicz podziękowała wójtowi za wyrównanie dróg, za wykoszenie 
zakrzewienia na mostku, który poprzednio zgłaszała a także za posprzątanie śmieci, które 
znajdowały się w lesie. Radna zapytała czy będzie możliwość i w jakim czasie wysypania 
kruszywa na drodze na Jasnym Porębie, gdyż występują na niej liczne dziury. 

Radny Jacek Ambroziak poprosił o wycięcie zakrzewienia na skrzyżowaniu drogi 
gminnej z powiatową -wyjazd na Świniarach. Przy wyjeździe a także od strony mostku jest 
bardzo słaba widoczność. Radny prosi również o trzy wywrotki kruszywa na drogę gminną od 
strony Nowosiadła w stronę Zycka Polskiego, oraz o wysypanie gruzu lub kamienia w Zycku 
Polskim od strony cmentarza, na zakręcie. 

Radna Katarzyna Milczarek zgłosiła, że wyjazdy z dróg gminnych, także w Bończy i 
Łaziskach są w fatalnym stanie. Proponuje by zrobić oględziny tych wszystkich 
newralgicznych punktów i wyeliminować ten problem, gdyż bezpieczeństwo na takich 
wyjazdach jest bardzo małe. Radna zapytała, czy w tym roku będą jeszcze wykaszane 
pobocza, ponieważ w niektórych miejsca przydałoby się tą czynność powtórzyć. 
Do pkt. 5.1 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na obszarze gminy Słubice przedstawił przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X V I . 122.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na obszarze gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 



Do pkt. 5.2 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice 

na rok szkolny 2020/2021 również przedstawił przewodniczący Rady Gminy Słubice. Pytań i 
uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X V I . 123.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Słubice na rok szkolny 2020/2021 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi 
załącznik do protokołu. 
Do pkt. 5.3 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła podinspektor Martyna 
Czarnecka. Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X V I . 124.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 5.4 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Słubice również przedstawiła podinspektor Martyna Czarnecka. Pytań i 
uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X V I . 125.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik 
do protokołu. 
Do pkt. 6 

Wójt odpowiedział radnemu Stanisławowi Szymańskiemu, że przeprasza za 
niedopatrzenie związane z brakiem herbu, godła i krzyża na Sali posiedzeń. Wszystko zostało 
już zamówione i w najbliższym czasie zostanie zawieszone na ścianie. Co do drogi 
prowadzącej na Alfonsów to sytuacja jest nadal bardzo trudna i złożona. Przepisy mówią o 
tym, że droga musi mieć odwodnienia, najlepiej jak byłyby zbiorniki retencyjne na 
deszczówkę. Musi być również szeroki pas drogowy, po jednej i po drugiej stronie drogi 
powinien znajdować się rów, a także pas technologiczny pod instalację i przewody. Wójt 
poinformował, że na dzień dzisiejszy nie wyobraża sobie, jak w niektórych miejscach ta droga 
w Alfonsowie miała by wyglądać. Trzeba zmieniać położenie drogi, prawdopodobnie robić 
nasypy, usytuować zbiorniki retencyjne, wykupić około 4 metry ziemi położonej w lesie aby 
ta droga powstała. Są to duże koszty i nakłady. Wybudować drogę będzie bardzo trudno. Wójt 
zastanawia się jak ten problem rozwiązać. Chciałby spotkać się z mieszkańcami i 
przeprowadzić w tej sprawie konsultacje. 

Wójt odpowiedział na pytanie mieszkańców zadane poprzez radnego Dariusza 
Wolińskiego związane z awarią wody. Powiedział, że awarie wody zdarzają się coraz 
częściej. Awaria w Juliszewie była spowodowana pęknięciem rury na końcu instalacji w OSP 
Juliszew. Wnioskujemy, że rura pękła od źle zrobionej wypory, która się przetarła. Był 
problem z odcięciem wody, gdyż pierwsza zasuwa nie została zlokalizowana. Poszukiwania 



trwały około dwie godziny - bezskutecznie, kolejna zasuwa mieszcząca się na wysokości 
P. Jeżewskiego była zerwana. Została zamknięta zasuwa w Alfonsowie i zamknięty główny 
zawór wody na stacji uzdatniania wody w Bończy ale to nie pomogło, gdyż i tak woda leciała. 
Warunki atmosferyczne były niesprzyjające, padał ulewny deszcz, był problem z dostaniem 
się do uszkodzonej rury. Również nie wszystkie plany które posiada gmina pokrywają się ze 
stanem faktycznym. Na chwilę obecną awaria jest zażegnana, założony jest zawór a zasuwy 
są wymieniane na nowe. Wójt skomentował też zakrzaczenia na drogach powiatowych 
mówiąc, że zarówno on, jak i radny Dariusz Woliński monitorowali to osobiście i owszem 
pracownicy wysłani przez Zarząd Dróg Powiatowych przyjechali i jakąś nikłą pracę na 
kawałku drogi wykonali, ale to jest niewystarczające. Gmina Słubice nie może porządkować 
dróg powiatowych, gdyż nie posiada tylu pracowników gospodarczych ani sprzętu. Gmina 
zajmuje się drogami gminnymi, na których jest także bardzo wiele pracy. 

Wójt powiedział, że stara się utrzymywać drogi i teren w dobrym stanie. Na bieżąco 
wszystkie problemy związane z drogami są usuwane. Bardzo duża praca związana z 
pozbyciem się zakrzaczenia na drogach została wykonana w tamtym roku. W tym roku w 
związku z pogodą zieleń jest bardzo bujna, jest więcej pracy ale to nie znaczy, że drogi 
stanowią niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Pracownicy starają się wszystko wycinać na 
bieżąco. Drogi w sołectwie Grzybów, Jamno zostały oczyszczone i wycięte. W między czasie 
została tam również utwardzona droga i zrobiony przepust. Taka sama sytuacja jest na 
Budach Starych, gdzie również droga została poprawiona, wyrównana. Został też poprawiony 
wjazd oraz wycięte wszystkie zakrzaczenia. W miejscowości Przyborów, Grabowiec i w 
stronę śmietniska także wszystkie zakrzaczenia zostały usunięte. Zostało kilka miejsc, gdzie 
trzeba jeszcze te zakrzaczenia wyciąć, np. droga prowadząca do Kawallo. Będzie to robione 
w najbliższym czasie. Prace z porządkowaniem dróg zmierzają teraz w kierunku 
nadwiślańskim. Połowa pracy byłaby już wykonana, ale awaria wody pokrzyżowała trochę 
zamierzone plany. Wójt poinformował radnych, że bardzo dużo jeździ po terenie i monitoruje 
wszelkie zagrożenia na drogach. Przekazał, że chciałby aby drogi, gdzie są w złym stanie 
zabezpieczać siatką stalową, by nie ulegały zapadaniu. Wójt powiedział również, że w 
przyszłym tygodniu wszystkie drogi gminne powinny zostać wykoszone. 

Wójt odniósł się do prośby radnej Teresy Sitkiewicz w sprawie utwardzenia drogi na 
Jasnym Porębie, mówiąc, że musi najpierw porozmawiać z właścicielem tej drogi. Wynika z 
tego problem, ponieważ niby droga gminna a mieści się na terenach prywatnych i tu rodzi się 
problem. Właściciel może nie wyrazić chęci by tej drogi użyczać. 

Wójt powiedział, że wszystkie drogi będą wyrównywane wyłącznie tłuczniem lub 
kruszywem a nie piaskiem po którym przy kilku przejazdach droga znów wygląda tak jak 
wcześniej. Będzie też w szybkim czasie uzupełniony zjazd na wysokości P. Andrzejewskiej i 
skrzyżowanie na Łaziskach. Będzie też uzupełniania droga na Wiączeminie i na Jamnie, gdyż 
i tam pojawiły się pęknięcia i dziury. Wójt powiedział, że tak jak wspominał na początku, 
wszystko na bieżąco będzie robione i poprawiane. 

Wójt podziękował swoim pracownikom a dokładniej kierowcom, którzy pomagają 
pracownikom gospodarczym w każdej pracy. Wójt poinformował, że zgłosił chęć 
zatrudnienia pracowników gospodarczych pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy. Może 
to nastąpić już od początku września, wtedy też różne prace będą postępowały o wiele 
szybciej. Wójt poruszył też kwestię dotyczącą Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach, 



informując, że jest coraz lepiej. Pompa została zrobiona, wszystko działa, jest tylko pewna 
komplikacja ze sterowaniem, ale powinno być to poprawione w miarę możliwości jak 
najszybciej. Jeśli chodzi o SUW w Alfonsowie zostały złożone dokumenty związane z 
pozwoleniem na budowę,czyli już ostatni etap. Pozostało czekać na zgodę i pewnie na 
kolejnej sesji zatwierdzać plany finansowe, by ruszyć z budową. 

Radny Dariusz Woliński dodał, że mieszkańcy jak i on sam będą usatysfakcjonowani, 
że prace związane z nawożeniem destruktu ruszają na tereny Nadwiślańskie. Radny prosi o 
utwardzenie drogi pożarowej G39 oraz drogi na ulicy Wielkiej Wody, gdyż tam podczas 
jesiennej pogody droga będzie nieprzejezdna. 
Do pkt.7 

Do protokołu z X V sesji Rady Gminy Słubice nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań. 
Protokół został przyjęty 14 głosami „za" 

Protokół z X V sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8 

W tym punkcie głos zabrała Katarzyna Milczarek poruszając sprawę dotyczącą rajdu 
samochodami terenowymi po gminie Słubice, który miał miejsce w ubiegły weekend. 
Poprosiła, jeśli ktoś ma wiedzę o takich typu rajdach, które mogą być jeszcze organizowane o 
kontakt z organizatorami i przekazanie im, aby wybierali drogi niezamieszkiwane, gdyż dla 
mieszkańców mieszkających blisko dróg piaszczystych jest to bardzo uciążliwe. Po ostatnim 
rajdzie, w którym brało udział około dziesięć samochodów terenowych w mieszkaniach 
mieszkańców tumany kurzu osadzały się po całym domu. 

Radna Jadwiga Lewandowska podziękowała za informację odnośnie przebudowy 
drogi wojewódzkiej i wjazdu. Każdy z mieszkańców jest zadowolony, gdyż posiada taki 
wjazd na posesje jaki chciał. 

Przewodniczący Sławomir Januszewski poinformował, że obserwując na jednym 
portalu społecznościowym Facebook zauważył, że gminne drogi w innych gminach są 
budowane z tzw. Funduszów Wsparcia dróg gminnych od Wojewody. Na zamieszczonych 
tam zdjęciach widać, że odbierane drogi nie posiadają rowów i nie spełniają wszystkich 
warunków a jednak są odbierane. W czym tkwi problem w naszej gminie, że tak się nie 
dzieje. Tak jak Wójt wspominał u nas muszą być i rowy i pasy zieleni i inne jeszcze rzeczy a 
w innych gminach bez tego drogi funkcjonują. Powiedział, że może trzeba napisać pismo lub 
petycję do Wojewody niech pochyli się nad nasza gminą i poinformuje nas czy możemy 
skorzystać ze wsparcia rządowego, a jeśli nie to w czym tkwi problem. 

Przewodniczący poruszył kwestię wywłaszczenia gruntów od brzegu Wisły do wału. 
Powiedział, że może trzeba wystąpić do Zarządu Wód Polskich i Wojewody, aby zajęli się tą 
sprawą. Pamięta dobrze, iż na styczniowej sesji był poruszany temat powodziowy, jak i byli 
zaproszeni goście, który zanotowali wszelkie prośby, ale nic z tym dalej nie zrobili. Sprawa 
stoi w miejscu. Czas, by coś ruszyło w tym temacie, gdyż mieszkańcy coraz częściej dopytują 
się jakie są działania w tej sprawie. 

Przewodniczący Sławomir Januszewski również poruszył temat ostatniej awarii 
wody. Uważa, że ludzie niepotrzebnie zrobili taki szum i trochę wszystko wyolbrzymili. 
Awarie wody występowały kiedyś i występują i teraz. Trzeba pamiętać, że wszystkie rury i 
instalacje były zakładane około 30 lat temu, a więc maja prawo się zużywać, dlatego też 



awarie są, były i będą. Pracownicy mimo niesprzyjającej pogody starali się w jak 
najszybszym czasie tą awarię usunąć. Przewodniczący słowa „ nie powinno się takich sytuacji 
wyolbrzymiać" skierował do radnych jak i całego społeczeństwa. 

Kończąc swoja wypowiedź przewodniczący podziękował serdecznie wszystkim 
mieszkańcom gminy Słubice za tak duże uczestnictwo w wyborach Prezydenta RP. Dodał, że 
jest dumny z tak wysokiej frekwencji w I i I I turze wyborów oraz z tego, że społeczeństwo 
uczestniczy w wyborach w sposób prawidłowy włącza się czynnie w życie społeczne. 

Wójt podziękował radnej Jadwidze Lewandowskiej za pomoc w szybkim 
skontaktowaniu się z mieszkańcami w sprawie zjazdów. 

Wójt odniósł się do sprawy z rajdami samochodami terenowymi po Gminie Słubice. 
Poinformował, że nie wydaje takich zezwoleń ani nie organizuje tego typu rajdów. Jeśli 
natomiast ktoś z mieszkańców zauważy samochody terenowe lub inne podejrzane samochody 
przejeżdżające szybko po terenach piaszczystych to najlepiej byłoby to zgłaszać bezpośrednio 
do organów ścigania tj. Policja. Instytucja taka jak Urząd Gminy nie jest organem, który to 
egzekwuje. 

Radna Katarzyna Milczarek powiedziała, że dokładnie rozumie iż to nie jest zakres 
spraw Wójta. Chciała tylko przekazać, że jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców i ma 
nadzieje, iż zgłaszając ten problem na sesji, która jest transmitowana jej przekaz dotrze do 
różnych ludzi, a może nawet do organizatorów, którzy na przyszłość zastanowią się nad 
wyborem dróg organizując tego typu rajdy. 

Wójt wypowiedział się w kwestii odbioru dróg w innych gminach, która poruszył 
przewodniczący Sławomir Januszewski. Wójt powiedział, że nowe obostrzenia, nowe 
parametry nie leżą w kwestii Wojewody a bardziej w kwestii wprowadzenia zarządzeń w 
których wszystko to jest zawarte. Uważa, że złożenie pisma do Wojewody nic tu nie poradzi, 
lepiej można by było skierować pismo do Ministra Infrastruktury. Największy problem tkwi 
w warunkach technicznych. Każdy architekt mówi to samo, że muszą być rowy a także 
zbiorniki retencyjne. Ta sytuacja jest bardzo trudna i złożona. Gmina będzie się starała szukać 
środków finansowych i dalej działać w tej kwestii. 

Wójt wspomniał jeszcze o drodze w kierunku Bończy 291154W, która jest w bardzo 
złym stanie. Skierowane zostało pismo do Wojewody o dofinansowanie jak i zgłoszenie do 
Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie o nawalnych deszczach w naszym rejonie, 
które przyczyniły się do rozmycia tej drogi i pogorszenia jej stanu. Skierowane zostało 
również pismo do Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej o ekspertyzę czy takie deszcze 
miały w naszej Gminie miejsce. Ekspertyza wykazała, że takie deszcze nawalne przez ten 
rejon nie przechodziły. W najbliższym czasie ma się zebrać komisja na oględziny tej drogi. 
Może jakieś środki zostaną przyznane by tą drogę poprawić. 

Wójt poinformował, że może pomóc w wywłaszczeniu gruntów między wałem przy 
Wiśle w taki sposób, że pomoże zorganizować spotkanie wnioskodawców 
z przedstawicielami Wojewody. Wnioskodawcy muszą się dogadać, wyrazić taka chęć i 
zawnioskować o wykup tych ziem. Urząd Gminy, może pomóc w kwestiach proceduralnych, 
ale reszta leży w kwestii wnioskodawców. 

Wójt dodał jeszcze kilka słów na temat awarii wody. Przekazał, że jeśli wie wcześniej 
o awarii wody to stara się poprzez środki masowego przekazu tj. strona internetowa Urzędu 
Gminy, BIP czy też poprzez wywieszenie informacji w Urzędzie gminy i przekazanie 



informacji sołtysom informować mieszkańców o takim problemie. Jednak w sytuacji, gdy 
dostaje rano telefon od radnego ze woda się leje i jest problem, to priorytetem jest dla niego 
szybko podjąć działania aby tę awarię usunąć. Dlatego też, nie zawsze taka informacja zostaje 
od razu zamieszczona na stronie internetowej. Takie awarię będą się pewnie zdarzać póki nie 
zostanie wymieniona pewnie połowa rur z sieci wodociągowej. 

Radny Dariusz Woliński wtrącił jeszcze jedno zdanie, mówiąc, że sytuacje z 
przejazdem samochodów terenowych lub innych dziwnie wyglądających pojazdów przez 
tereny gminy Słubice nie zdarzają się pierwszy raz. W tamtym roku po takich przejazdach 
zostały zniszczone nawet grunty. Radny powiedział, że są to utrudnienia dla ludzi, które 
nawet czasem wiążą się ze zniszczeniem gruntów. 

Wójt dodał, że pamięta tę sprawę i uczula aby zgłaszać takie sytuację na Policję. 
Dyskusja została zakończona. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X V I Sesji Rady Gminy w 
dniu 13 sierpnia 2020 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za uczestnictwo w 
obradach, po czym je zaniknął. 
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