
Protokół Nr XX.2020 
z X X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. 

Obrady X X nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w godz. 1 1 - 1 1 
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 -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 X 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, 
skarbnik i sekretarza. 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 następująco: 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 28 października 

2020 r. do dnia 26 listopada 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Informacja o stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie. 
6. Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020, 
2. zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
3. 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. 
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4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. 

5. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku 
leśnego na terenie gminy Słubice. 

6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
gminy Słubice. 

7. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na terenie gminy Słubice na 2021 rok. 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. Przyjęcie protokołu z X V I I I sesji Rady Gminy. 
10. Przyjęcie protokołu z X I X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
11. Sprawy różne: 

1. wyniki analiz oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok, 
2. wyniki analiz oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników 
jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok, 
3. wolne wnioski radnych. 

12. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 28 października 2020 
r. do dnia 26 listopada 2020 r.(materiał w załączeniu) 

Do pkt. 4 
Radny Dariusz Woliński przypomniał o dijodze na ulicy Wielkiej Wody. 
Do pkt. 5 
Informację o stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie odczytał przewodniczący rady 
Sławomir Januszewski (materiał w załączeniu) 

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

Do pkt. 6 
Informacja o możliwości pozyskania środków zewnętrznych, (materiał w załączeniu) 

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

Do pkt. 7.1 
Projekt uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2020 

przedstawiła skarbnik gminy Henryka Bednarek (materiał w załączeniu). 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X X . 137.2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 

2020 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 7.2 
Projekt uchwały w sprawie zasad 

postępowania w sprawie udzielania dotac 
Sławomir Januszewski. 

udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu 
i i sposobu jej rozliczania odczytał przewodniczący 
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Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jedenastoma głosami „za" i czterema głosami 

„wstrzymującymi się". 
Uchwała Nr. X X . 138.2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania wraz z 
imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 7.3 
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 odczytał przewodniczący Sławomir Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. XX.139.2020 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. 7.4 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty odczytał przewodniczący 
Sławomir Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta trzynastoma 

głosami „za" i jednym głosem „wstrzymującym się". 
Uchwała Nr. X X . 140.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 7.5 
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice odczytał przewodniczący Sławomir 
Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X X . 141.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 7.6 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Słubice odczytał przewodniczący Sławomir Januszewski. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr. X X . 142.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 7.7 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej 
do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X X . 143.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Słubice wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 8 
Wójt odpowiedział już nieobecnemu radnemu Dariuszowi Wolińskiemu, że postara 

się utwardzić i naprawić wjazd na ulice Wielkiej Wody jak tylko zostaną zakończone remonty 
lokalu socjalnego w Juliszewie. A jeśli chodzi o drogi powiatowe również w rejonie 
Juliszewa to na bieżąco zgłaszane są informacje dotyczące między innymi wykaszania 
zakrzaczeń na poboczach. Ostatnio były wykonywane prace związane z naprawą ubytków na 
drogach powiatowych. 
Do pkt. 9 

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

Protokół z X V I I I sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 10 

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

Protokół z X I X sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 
stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 11. 
Wójt zabrał głos i poinformował, że baza Gąbin oddział powiatowy utrzymanie dróg 
zmagazynował na placu przy Urzędzie Gminy trochę tłucznia na wyrównanie poboczy. Mają 
wyrównywać pobocza na drogach powiatowych m.in. na drodze powiatowej przez Jamno. 
Wójt dodał, że gmina otrzyma też trochę drewna opałowego z drzew wycinanych przy 
drogach wojewódzkich. Gmina zwróciła się do MZDW i Marszałka o przekazanie tego 
drewna dla Gminy. Pozyskane drewno opałowe zostanie przekazane osobom starszym 
samotnie zamieszkującym na terenie Gminy Słubice. Wójt poinformował również, że z dniem 
1 grudnia br. Gmina wzbogaci się o nowego pracownika który zajmie stanowisko informatyka 
Urzędu Gminy, jednostek podległych, trzech Szkół Podstawowych i Przedszkola 
Samorządowego. Współpraca z firmą zewnętrzną, która do tej pory obsługiwała Urząd Gminy 
nie sprawdziła się, dlatego też zatrudniony zostanie pracownik, który będzie codziennie na 
miejscu i w razie jakikolwiek usterek postara się je naprawić. Wójt poinformował, że będzie 
przeprowadzony audyt wewnętrzny oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słubice. Zostały 
policzone wszystkie oprawy i zostanie zaczęty etap analizy, które lampy można przenieść i 
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zamontować w innych miejscach, a także gdzie dodać nowe punkty oświetleniowe. Wójt 
przypomniał o spisie rolnym, który ma się zakończyć z końcem listopada. Na chwilę obecną 
spisało się 86% mieszkańców. Wójt zachęca do spisania się pozostałe 14 % mieszkańców. 
Spisu można dokonać tylko zdalnie dzwoniąc na infolinię. 

Radny Marek Bogiel poprosił aby przy przenoszeniu lamp, jeśli będzie istniała taka 
możliwość, zamontować około trzy sztuki na ul. Górnejobok figurki. 

Radna Katarzyna Milczarek przypomniała, że w gminie Słubie istnieją też 
miejscowości na których nie ma wg oświetlenia, a także nawet linii energetycznych. Radna 
poprosiła, by zainteresować się tą sprawą i pozyskać dofinansowanie z jakiegoś programu na 
zakup lamp solarnych. W sąsiednich gminach takie lampy są montowane i bardzo dobrze się 
sprawdzają. Pomogłoby to poprawić bezpieczeństwo drogowe w tych miejscowościach 
zwłaszcza dla kierowców, którzy nie znają tych dróg a przejeżdżają nimi. 

Radna Teresa Sitkiewicz podziękowała wójtowi za naprawę drogi na Jasnym Porębie. 
Poprosiła jeszcze o naprawę drogi koło P. Milczarka oraz o zamontowanie lampy na Jasnym 
Porębie. 

Wójt odpowiedział radnemu Markowi Bogiel, że jeśli chodzi o ulicę Górną to dostał 
zgłoszenie od sołtys, że słup energetyczny stoi za blisko drogi właśnie koło figurki. Trzeba 
przeprowadzić rozmowę z firmą energetyczną czy uda się ten słup przenieść dalej od drogi. 
Wójt postara się, jeśli tylko pozwolą na to parametry techniczne na zamontowanie lamp na 
ul. Górnej. 

Wójt poinformował radną Katarzynę Milczarek, że wnioskował o pozyskanie ze 
środków zewnętrznych trzech lamp solarnych na próbę. Jednak okazało się, że powstał 
problem proceduralny. Niektóre starostwa nie wydają pozwolenia na montowanie lamp 
solarnych. Tak jest ze starostwem w Sochaczewie, gdzie takiego pozwolenia nie udzielają 
a więc trzeba występować o pozwolenie na budowę, co w rezultacie generuje większe koszty. 
W ostatnim momencie gmina wycofała się z tego dofinansowania, gdyż istniała obawa, że nie 
uda się ich zamontować. Za pozyskane środki postawiona została na terenie Gminnej 
Biblioteki Publicznej altana taka sama jak stoi przy Urzędzie Gminy. 

Wójt poinformował radną Krystynę Wojtalewicz o figurce w Studzieńcu przy 
przystanku. Powiedział, że została tam wycięta tuja, która na niej już leżała. Przy sprzyjającej 
pogodzie wójt postara się naprawić tę figurkę tak, aby stała prosto. Również figurka na górce 
po prawej stronie na Studzieńcu została wysprzątana, jednak obraz, który tam jest już nie 
nadaje się do renowacji. Trzeba pomyśleć o nowym i z innego materiału by tak szybko nie 
ulegał zniszczeniu. 

Radna Krystyna Wojtalewicz podziękowała wójtowi za pomoc i sprzątniecie koło 
górnej kapliczki. Wspomniała o górnym Studzieńcu, gdzie też przydałoby się postawić lampę 
oświetlającą drogę. 

Do pkt. 11.1 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał wyniki analiz oświadczeń majątkowych 

radnych za 2019 rok (materiał w załączeniu). 
Do pkt. 11.2 

Wójt odczytał wyniki analiz oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy i 
kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2019 rok (materiał w załączeniu). 



Do pkt. 12 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X X nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy w dniu 27 listopada 2020 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za 
uczestnictwo w obradach oraz wszystkim 
czym je zamknął. 

Protokołowała 

Katarzyna Ciastek / \ 

osobom oglądającym sesję drogą elektroniczną, po 

Ma^«5rnp( Januszewski 

6 


