
Protokół Nr XVIIL2020 
z X V I I I Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 28 października 2020 r. 

Obrady X V I I I Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Słubice w godz. l l 0 0 -12 3 0 oraz były transmitowane na żywo w internecie. Obrady 
prowadził przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 osób 
Obecnych - 13 osób tj. 86,67%. 
W sesji udział wzięli: 

1. Jacek Kozłowski - wójt, 
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 I I sesji 

Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, skarbnik i sekretarza. 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 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 - stan 13 obecnych jednogłośnie przyjęła 
porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 23 września 2020r. 

do 27 października 2020r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 

2019/2020, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, działań podejmowanych przez 
szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
2) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020, 
3) zmiany Uchwały Nr XII.84.2019 Rady Gniiiny 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. 
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4) Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na rok 2021. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Przyjęcie protokołu z X V I I sesji Rady Gminy. 
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad. 

Do pkt 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 23 września 2020 r. 
do 27 października przedstawił wójt Jacek Kozłowski (materiał w załączeniu). 

Do pkt 4 
Radny Waldemar Stańczak przypomniał o drodze na Jamno i ubytkach na niej 

powstałych. Dodatkowo przypomniał o naprawie mostku, przez który codziennie przejeżdża 
autobus dowożący dzieci do szkoły i przedszkola. Radny wspomniał także o dużym 
zakrzaczeniu na ul. Polnej od drogi 575 do samej górki do P. Kowalskich. Poruszył tez temat 
opróżniania koszy ze śmieci na terenie gminy Słubice przez pracowników gospodarczych. 
Powiedział, że tą czynność mógłby wykonywać jeden pracownik zamiast dwóch, jak to 
odbywa się do tej pory. W skali miesiąca jeden z tych pracowników mógłby ten czas 
wykorzystać na inne czynności niż opróżnianie koszy. Radny powiedział, że zgłaszał już 
wiosną prośbę o wyłączenie jednej lampy oświetlającej ul. Parkową, która i tak jest bardzo 
dobrze oświetlona i przeniesienie jej na inną drogę, gdzie bardziej się przyda. 

Radna Katarzyna Milczarek zapytała czy zostały podjęte jakieś kroki w sprawie 
naprawy drogi gminnej na Łaziskach i ograniczenia ruchu na niej. Sprawa była zgłaszana na 
poprzedniej sesji. 

Radna Krystyna Woj tale wicz zapytała czy są jakieś nowe informacje w sprawie 
ścieżki rowerowej przy drodze 575 w Studzieńcu, bo w sprawozdaniu międzysesyjnym wójt 
wspomniał o uczestniczeniu w pewnym spotkaniu. Radna zapytała również o odpowiedź 
Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie drogi powiatowej 575 Studzieniec - Wólka. 

Radna Teresa Sitkiewicz zgłosiła fatalny stan pobocza przy asfalcie na Jamnie. 
Poprosiła o poprawienie pobocza lub zgłoszenie tego problemu do Zarządu Dróg 
Powiatowych, gdyż jest to droga powiatowa. Radna poinformowała wójta o tym, że na 
drogach które zostały poprawione i wysypane piaskiem znów tworzą się ubytki. Chciałaby, 
jeśli jest taka możliwość, o poprawienie drogi koło P. Milczarka oraz od przepompowni w dół 
koło krzyża. Na te drogi przydał by się bardziej destrukt lub kruszywo, bo piasek za wiele tam 
nie pomoże. 

Radny Stanisław Szymański zapytał czy są może jakieś nowe informacje na temat 
drogi w Alfonsowie. 
Do pkt 5 

Przewodniczący poinformował, że temat przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań 
oświatowych w gminie w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu 
ósmoklasisty, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 



kuratora oświaty został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji (materiał w załączeniu). 
Zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś pytania bądź uwagi. 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
Informacja została przyjęta pozytywnie. 

Do pkt. 6.1 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 

przedstawił sekretarz gminy Przemysław Nowacki. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X V I I I . 131.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

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

Do pkt. 6.2 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 

również przedstawiła sekretarz Przemysław Nowacki, który zastąpił skarbnik Henrykę 
Bednarek. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X V I I I . 132.2020 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice 

na rok 2020 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt.6.3 
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 Sławomir Januszewski. 

Radny Waldemar Stańczak zapytał skarbnik czy nie można byłoby, zgodnie z literą 
prawa, przesunąć niewykorzystane środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową na 
przedszkole czy tez szkoły. Skarbnik odpowiedziała, że środki z alkoholi możemy jedynie 
przeznaczyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi lub ewentualnie na walkę z narkomanią. 
Wójt dodał, że środki dotyczące profilaktyki od dwóch lat mogą być przeznaczone tylko na 
profilaktykę. W tamtym roku niewykorzystane środki zostały przesunięte na rok 2020. W tym 
roku miał być zorganizowany piknik rodzinno- profilaktyczny, który przez pandemię się nie 
odbył, dlatego też zgromadzone pieniądze muszą pozostać na ten sam cel. Tu nic nie możemy 
zrobić, takie są odgórne zasady. Wójt przypomniał, że z części tych środków zostanie 
zakupiony profesjonalny alkomat oraz materiały profilaktyczne, które będą dystrybułowane 
do szkół. 

Innych pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała N r . X V I I I . 133.2020 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. 
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Do pkt. 6.4 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 został 
przekazany radnym drogą elektroniczną. Z uwagi na obszerny tekst projektu uchwały odstąpił 
od odczytywania. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X V I I I . 134.2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu 

Do pkt.7 
Wójt na początek przekazał ogólną informację dotyczącą zakrzaczeń, ubytków w 

drogach oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych. Poinformował radnych, że wszystkie 
drogi gruntowe w tym roku były doraźnie naprawiane i wyrównane, a niektóre z nim nawet 
dwukrotnie. W tym tygodniu była po raz kolejny równana droga na Budy Stare od drogi 575 
do końca oraz w niektórych miejscach została wysypana żwirem, a także ul. Polna jadąc 
ul. Krakowską do Pani Deja. Wszystkie zakrzaczenia wzdłuż dróg gminnych i przy 
niektórych drogach powiatowych zostały usunięte, w niektórych miejscach nawet dwa razy. 
Wycinanie zakrzaczeń będzie powtarzane jeszcze na kilku drogach, gdyż w tym roku 
wszystko bardzo bujnie rośnie. Wójt dodał, że jeśli chodzi o poprawienie dróg gminnych 
asfaltowych będą one naprawiane jak tylko warunki pogodowe ulegną poprawie. Wójt 
powiedział też, że jeśli chodzi o oświetlenie i lampy to wieczorem w dniu jutrzejszym razem 
z osobą odpowiedzialną za oświetlenie na terenu gminy Słubice będzie przeprowadzona 
inwentaryzacja wszystkich punktów świetlnych. Po tej czynności zostaną podjęte kolejne 
kroki związane z przeniesieniem lamp w inne punkty. Na pewno do wymiany pozostają 
oprawy lamp w miejscowości Jamno. 

Wójt odniósł się także do poboczy drogi powiatowej do Jamna. Powiedział, że na 
chwilę obecną baza w Gąbinie nie dysponuje żadnym kruszywem ani destruktem by te 
pobocza uzupełnić. Naszej gminie pozostała bardzo mała ilość kruszywa na drobne 
uzupełnienie drogi do Studzieńca przy nieczynnej cegielni. 

Wójt odpowiedział radnej Krystynie Wojtalewicz informując, że na tę chwilę nic od 
ostatniego spotkania na temat ścieżki rowerowej w Studzieńcu się nie zmieniło. Spotkanie z 
projektantem na razie nie może się odbyć z powodu jego kwarantanny. Sytuacja 
epidemiologiczna w której się znajdujemy utrudnia pewne kwestie. Gmina dokonała 
wszelkich niezbędnych formalności. Teraz tylko staramy się przypominać systematycznie w 
kwestii realizacji ścieżki i dokończenia braków w dokumentacji. 

Wójt poinformował radnego Stanisława Szymańskiego o kwestii drogi na Alfonsów. 
Powiedział, że parametry techniczne uległy zmianie i utrudniają realizację tego tematu. 
Wspólnie z projektantem dokonali przeglądu dwóch dróg gruntowych, które ewentualnie 
można byłoby zakwalifikować jako drogi dojazdowe. Gmina chce wystąpić z wnioskiem o 
dofinansowanie ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania 
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wójt próbuje 
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spotkać się z projektantem, lecz nie może się porozumieć co do spotkania. Wójt myśli, że 
prawdopodobnie będzie trzeba zmienić projektanta i zastanowić się bardzo poważnie jakie 
podjąć dalsze działania. 

Wójt odniósł się do prośby radnego Waldemara Stańczaka w sprawie porannego 
opróżniania koszy z odpadów przez pracowników gospodarczych. Powiedział, że tą czynność 
będą wykonywać tak jak do tej pory dwaj pracownicy, gdyż ma to być zrobione szybko i 
efektywnie. Czasem jeden pracownik nie zabierze wszystkich śmieci na raz a na taki mały 
odcinek drogi nie będzie wysyłany specjalnie samochód. Pracownicy robią to bardzo 
sprawnie, po czym wyruszają w teren do innych spraw. 

Wójt powiedział również, że słyszał, iż on lub też przewodniczący nie chcą zapraszać 
sołtysów na sesję. Poinformował, że ze względu na sytuację pandemiczną i wprowadzone 
obostrzenia Gmina nie jest w stanie na sali posiedzeń pomieścić aż tylu osób z zachowaniem 
bezpiecznego dystansu. Nie ma żadnej niechęci ze strony wójta czy też przewodniczącego do 
niezapraszania sołtysów. Sala posiedzeń jest małą salą, która nie pomieści tylu osób a tylko 
na tej sali możemy przeprowadzać sesję i transmitować na żywo. 

Wójt poprosił radnych, sołtysów i osoby oglądające sesję o przypominanie 
mieszkańcom Gminy Słubice o trwającym nadal spisie rolnym. Tylko 25% rolników z terenu 
gminy na ten czas dokonało spisu. Wójt apeluje i gorąco zachęca, gdyż został tylko miesiąc 
do końca spisu rolnego. Rachmistrzowie ze względu na zaistniałą sytuację nie będą chodzić 
po terenie Gminy Słubice. 
Do pkt.8 

Do protokołu z X V I I sesji Rady Gminy Słubice nie zgłoszono żadnych uwag ani 
pytań. Protokół został przyjęty 13 głosami „za" 

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

W tym punkcie głos zabrała radna Anna Urbańska, która powiedziała, że już bardzo 
długo czeka na postawienie kierunkowskazu do miejscowości Rybaki. Czy zostało wysłane 
powiadomienie do Zarządcy dróg w tej sprawie. 

Radna Teresa Sitkiewicz przypomniała o dawnej prośbie związanej z postawieniem 
lampy na Jasnym Porębie, przy ostatnich dwóch domach, gdyż tam nie ma żadnego 
oświetlenia. 

Głos zabrał sekretarz gminy, który przypomniał o istotnej sprawie, czyli 
funkcjonowaniu Urzędu Gminy Słubice w czasie trwającej pandemii. Sekretarz powiedział, 
że urząd funkcjonuje normalnie. Jedynym ograniczeniem jest to, że mieszkańcy nie mogą się 
poruszać po budynku. Wszystkie sprawy są załatwiane na bieżące. Drugim ograniczeniem w 
urzędzie jest nieczynna kasa, gdyż usytułowana jest na piętrze tego budynku, co w przyszłości 
ma się zmienić. 
Radna Krystyna Wojtalewicz w imieniu mieszkańców zapytała się Wójta o osoby które 
chodzą po terenie gminy Słubice i spisują źródła ciepła w domu. Jak mieszkańcy mają 
reagować, czy podawać te informację i czy wpuszczać na teren posesji. 
Wójt odpowiedział: 
- radnej Annie Urbańskiej: 



Sytuacja z kierunkowskazem jest jeszcze nie do końca załatwiona, gdyż formalnie 
wszystko jest załatwione. Natomiast pozostaje kwestia techniczna jego zamontowania. Gmina 
zakupiła znaki w kwestii uzupełnienia na drogach gminnych. 
-radnej Teresie Sitkiewicz: 

Po przeprowadzeniu ogólnej inwentaryzacji punktów oświetleniowych na terenie 
Gminy Słubice, jeśli tylko warunki techniczne na to pozwolą zostaną przeprowadzone 
czynności związane z montażem lamp na drogach gdzie będą one potrzebne. 
-radnej Krystynie Wojtalewicz: 

Informacja o inwentaryzacji źródeł ciepła była zamieszczana na stronie BIP urzędu, a 
także rozsyłana do sołtysów. Inwentaryzacja jest prowadzona przez zewnętrzną firmę. Osoby 
ją przeprowadzające były w urzędzie gminy i po wylegitymowaniu otrzymały upoważnienia 
Wójta Gminy Słubice do chodzenia po terenie gminy i zbierania potrzebnych informacji. Na 
chwilę obecną, ze względu na panująca sytuację inwentaryzacja jest przerwana. Jest to dość 
szybka procedura i wymaga tylko poświęcenia kilku minut. 

Radna dodała, że poruszyła ten temat gdyż mieszkańcy w obawie o swoje zdrowie 
przy panującej sytuacji pandemicznej nie wiedzieli do końca czy takie osoby wpuszczać i z 
nimi rozmawiać. Dlatego korzystając z okazji radna chciałaby na tej sesji zostało to 
powiedziane i każdy mieszkaniec mógł to usłyszeć. 

Wójt powiedział, że miał kilka telefonów od mieszkańców w tej właśnie sprawie i 
oczywiście poinformował te osoby, aby przy inwentaryzacji zachowywać reżim sanitarny, 
czyli obowiązkowo zakładać maseczki i utrzymywać bezpieczną odległość. Podając 
informacje o źródłach ciepła niekoniecznie mieszkańcy muszą te osoby zapraszać do domu. 
Można taką informację podać przez okno lub tez przy bramie. Jedyny problem może zaistnieć 
przy podawaniu parametrów pieca. Wystarczy zrobić zdjęcie tabliczki znamionowej 
widniejącej na piecu i podać osobom spisującym te dane. 

Głos zabrał przewodniczący odczytując list skierowany do Rady Gminy Słubice z 
prośbą o doprowadzenie drogi na ul Polnej 6 i 8 do stanu używalności (materiał w 
załączeniu). 

Wójt udzielił ustnej odpowiedzi do przedstawionej prośby mieszkańców zawartej w 
liście. Wspomniał już na początku o utrzymaniu bieżących dróg na terenie Gminy Słubice. 
Powiedział, że ta droga była już dwa razy poprawiana i przedwczoraj była po raz kolejny 
równana. Faktycznie zdarzyła się sytuacja, że firma odbierająca odpady po ulewnych 
deszczach odmówiła tam dojazdu, ale w tej sytuacji gmina wysłała swój samochód i odpady 
zostały od tych Państwa odebrane. Na bieżąco sytuacja jest monitorowana a gmina stara się 
by ta droga na co dzień była przejezdna. 

Głos zabrał przewodniczący, który powiedział o potrzebie wysypania piasku koło 
jednych Państwa Wasilewskich i drugich Państwa Wasilewskich i koło Pana Śliwińskiego. 
Poprosił o przypomnienie Starostwu Powiatowemu w Płocku tematu drogi Nowosiadło -
Troszyn,a przede wszystkim o odcinek Troszyn - Skansen. Stan tej drogi uległ znacznemu 
pogorszeniu. Droga zaczyna się w niektórych miejsca kruszyć, a pobocze w niektórych 
miejscach jest nieprzejezdne. 
Do pkt. 9 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X V I I Sesji Rady Gminy 
w dniu 28 października 2020 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za 
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uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom oglądającym sesję drogą elektroniczną, po 
czym je zamknął. 

Protokołowała 

Katarzyna Ciastek 

Przewodnica^l^Rady Gminy 

Sławomir Januszewski 
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