
Protokół Nr XXII.2021 
z X X I I nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 10 lutego 2021 r. 

Obrady X X I I nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w godz. 11-13 
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 I I 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, 
skarbnik i sekretarza oraz zaproszonego gościa Panią Urszulę Cendlewską kierownika 
Nadzoru Wodnego w Płocku. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 
15 radnych, co oznacza, że Rada Gminy Słubice może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały. 

Proponowany porządek obrad, który został dostarczony wraz z zaproszeniem na 
dzisiejszą sesję .przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 19 grudnia 2020 r. do 9 

lutego 2021 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Gminie Słubice. 
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2020 rok. 
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice. 
8. Informacja Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie: 
a) sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszeń realizujących gminne zadanie 

„upowszechnianie sportu" za rok 2020 
b) sprawozdanie z funkcjonowania kompleksu boiska „Orlik" w 2020 roku. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 
b) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Gmina Słubice 
c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021, 
d) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących 
punkty sprzedaży na terenie Gminy Słubice i zwrotu części tej opłaty, 
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e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, 
f) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
11. Przyjęcie protokołu z X X I sesji Rady Gminy. 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 2 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by ceniąc czas zaproszonego gościa 

zamienić punkt 4 z punktem 5 obrad. Zwrócił się do radnych czy taka zmiana może nastąpić. 
Radni nie mieli nic przeciwko. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad, który został zmieniony. 
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 19 grudnia 2020 r. do 9 

lutego 2021 r. 
4. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Gminie Słubice. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy za 2020 rok. 
7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Słubice. 
8. Informacja Przewodniczącej Komisji Oświaty. Kultury. Sportu. Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie: 
c) sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszeń realizujących gminne zadanie 

„upowszechnianie sportu" za rok 2020 
d) sprawozdanie z funkcjonowania kompleksu boiska „Orlik" w 2020 roku. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, 
h) wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których 

organizatorem jest Gmina Słubice 
i) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021, 
j ) zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących 
punkty sprzedaży na terenie Gminy Słubice i zwrotu części tej opłaty, 

k) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023, 
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
11. Przyjęcie protokołu z X X I sesji Rady Gminy. 
12. Sprawy różne. 
13. Zakończenie obrad. 
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Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 18 grudnia 2020 r. do 
dnia 9 lutego 2021 r.(materiał w załączeniu). 

Do pkt. 4 
Informacja o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w Gminie Słubice została 

przedstawiona na komisji przed podinspektora Jarosława Lenarcika. 
Przewodniczący Rady Sławomir Januszewski oznajmił, że znów doczekaliśmy 

momentu traumy jaką już dane było przeżyć mieszkańcom gminy Słubice, czyli zagrożenia na 
rzece Wiśle występujące co roku. W związku z tym wszyscy są zaniepokojeni przede 
wszystkim tym, że na tej rzece dzieje się niewiele, by do tych zagrożeń nie dochodziło. Na 
chwilę obecną sytuacja jest bardzo trudna. Poprosił kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku o 
wiadomości i sytuację oraz czego się można w najbliższych dniach spodziewać. 

Kierownik Nadzoru Wodnego w Płocku Urszula Cendlewska podziękowała za 
zaproszenie na dzisiejszą sesję. Powiedziała, że w zakresie jej obowiązków jest utrzymanie 
wałów, cieków. Odnośnie zaproszenia podejrzewa, że chodzi o temat podjęcia refulowania -
pogłębienia rzeki. Z uzyskanych informacji od Zarządu Zlewni we Włocławku wie. że 
pogłębianie rzeki Wisły nie było realizowane z uwagi na brak aktualnego pozwolenia wodno-
prawnego. Zmieniły się przepisy i niestety na prace pogłębiarskie Zarząd Zlewni musi 
uzyskać decyzję pozwolenia wodno-prawnego od Ministra. Nie uzyskano takiej decyzji i te 
prace nie były prowadzone. Więcej informacji na temat refulowania może udzielić tylko 
Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku. Pani kierownik może udzielić informacji tylko o 
tym co ma w swoim zakresie obowiązków, czyli utrzymanie wałów, co też wpływa na 
właściwe zabezpieczenie. Wały corocznie od dwóch lat dwukrotnie są koszone w całości. 
Jedno koszenie odbywa się na przełomie czerwca, czyli po uzyskaniu wszelkich decyzji i 
zgód. Drugie koszenie odbywa się w październiku. Dwukrotne koszenie jest potrzebne, 
ponieważ ułatwia to przeprowadzanie przeglądów wałów czy są właściwie utrzymane i czy 
nie powstają dziury robione przez bobry. Niezbędne jest to do przeprowadzenia właściwej 
akcji przeciwpowodziowej. Jeśli wał jest wykoszony, znacznie lepiej wszystko widać. To 
bardzo ułatwia wszelakie działania. Co roku odbywa się przegląd wałów. Ponadto wały są 
całym rokiem kontrolowane i sprawdzany jest ich stan. Chociaż Nadzór Wodny w Płocku 
liczy tylko 3 etaty. Jest to odgórnie ustalone, tak mówi ustawa. Są to tylko 3 etaty do obsługi 
ponad tysiąca km2 obszaru, który znajduje się pod działaniem Nadzoru w Płocku. Jest to 
również ponad 400 km cieków, ponad 87 km wałów, 7 przepompowni, 3 jeziora, 37 km 
szlaku żeglugowego. O zmianie ilości osób nie ma mowy. Kierownik przypomniała, że ze 
środków uzyskanych oraz z oszczędności po przetargach udało się wykonać ok 1 km drogi 
wzdłuż wału w miejscowości Swiniary. Na pewno jest to kropla w morzu potrzeb, ale być 
może uda się ze środków dalej zrobić drogi. Udało się również poprawić ok 100 km cieków. 

Wójt Jacek Kozłowski zapytał czy na rok 2021 są zaplanowane środki na refulacje. 
Kierownik Nadzoru Wodnego odpowiedziała, że Zarząd Zlewni planuje na rok 2021 

przeprowadzenie badań batymetrycznych celem ustalenia potrzeb. O informację odnośnie 
środków trzeba się o to zwrócić do Zarządu Zlewni. Kierownik nie jest upoważniona, by 
udzielać takie informacje. 



Radny Dariusz Woliński zapytał czy jest przewidywana refulacja Wisły i w jakiej 
ilości, jeśli w ogóle będzie. Ile Wody Polskie zamierzają uzyskać refulerów w celu 
udrożnienia koryta Wisły? Zapytał również, czy pani kierownik wie ile osób pracowało 
wcześniej w Zlewni od Warszawy do Włocławka. Było to 4 tysiące osób. Nadmienił też, że 
na terenie rzeki Wisły istnieje Nadwiślański Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000. Kiedyś 
tego nie było. To nie jest teren eksperymentalny. Radny powiedział, by kierownik Nadzoru 
Wodnego zwróciła się do kogoś wyżej rangą, by zrobić coś z sytuacją na Wiśle. Zwrócił się 
też z prośbą w imieniu mieszkańców o to, by nie straszyć za każdym razem sytuacją na Wiśle 
jak popada większy deszcz czy śnieg. Radny D. Woliński zapytał czy domy mieszkańców są 
bezpieczne. 

Kierownik Nadzoru Wodnego odpowiedziała, że ze strony Nadzoru był prowadzony 
monitoring, nie tylko w trakcie przeprowadzanie konserwacji wałów, ale przez cały czas. Czy 
po wezbraniu czy w czasie innych zdarzeń są prowadzone monitoringi. W tamtym roku nie 
były naprawione dziury bobrowe, były naprawione natomiast po wezbraniu czerwcowym w 
2019 roku. Te dziury zostały zabudowane. Obecnie wały miały przegląd. Po wezbraniu wały 
będą monitorowane i po wychwyceniu dziur będą zabezpieczane tymczasowo. Wały są do 
przebudowy w planie inwestycyjnym. Na tą chwilę Nadzór stara się zabezpieczać te wały. 
które są. 

Radny Dariusz Woliński dodał, że wały na terenie gminy Słubice zostały 
zmodyfikowane po powodzi, która miała miejsce 2 stycznia 1982 roku. To są potężne wały. 
Ktoś kto nie był, ktoś kto słucha lub ogląda w telewizji, ale nie stanie na tym wale nie wie z 
czym ma do czynienia. Nie wie czy na terenie nadwiślańskim są potężniejsze wały. Chciałby 
się zwrócić za pośrednictwem wójta jak i pani kierownik do Dyrektora Zarządu Zlewni, 
ponieważ trzeba porozmawiać z kimś kto jest decyzyjny w sprawie koryta rzeki i 
uregulowania tego problemu. 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że odnosi wrażenie z wypowiedzi pani 
kierownik Nadzoru Wodnego, że nie ma nadziei na odmulanie i refulacje rzeki. W ostatnich 
latach nie dużo się działo pod tym względem a dowodem na to jest to. że refulat wyjęty z 3-4 
lata temu z Wisły okazał się nagle przydatny. Nie jest prawdą to, że niektórzy mówią, że 
refulat się nie przydaje, że jest szkodliwy dla budowy dróg i innych rzeczy. Zwrócił się do 
radnych, aby Rada Gminy wystąpiła z stanowiskiem do Dyrektora Zlewni we Włocławku o 
konkretne spotkanie i odpowiedź, o konkretne działanie. Mając na uwadze, że działa też na 
terenie Doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej Stowarzyszenie Obrońców tej doliny będzie trzeba 
się przypomnieć stosownym protestem. Przez ostatnie 10 lat od powodzi, a tak naprawdę 
wcześniej też niewiele dzieje się na rzece Wiśle. Natomiast zagrożenie rośnie coraz bardziej. 
Jako przedstawiciele samorządu trzeba wystąpić z wyjątkowo dużym naciskiem z tego 
względu, że nieprawdą jest, iż ludzie będą opuszczać Dolinę Iłowsko-Dobrzykowską. Tutaj 
powstaje bardzo dużo nowych budynków, ludzie chcą tu mieszkać. Przewodniczący, jako 
rolnik, nie zamierza zmieniać położenia swojego gospodarstwa z tego względu, że grunty 
pozwalają w jakiś sposób utrzymać się z tego gospodarstwa. Większość rolników jest 
podobnego zdania. Cały czas sytuacja niepokoi ludzi, co roku jest podobnie. Im dalej od 
powodzi, tym dalej temat jest przykrywany i pomijany. Zatem Radni wystąpią ze 
stanowiskiem do Dyrektora Zlewni we Włocławku o spotkanie i podjęcie stosownych działań 
i skierowanie do właściwego ministra, który o tych sprawach decyduje, by natychmiast się 



tym ktoś zajął. Nikt nie wyobraża sobie przeżywania sytuacji, która miała miejsce w 2010 
roku. Podziękował za przyjazd pani Urszuli Cendlewskiej kierownik Nadzoru Wodnego w 
Płocku. 

Wójt również podziękował za przybycie na sesję. Powiedział, że szkoda, że pani 
kierownik nie jest upoważniona do udzielania szerszych informacji. Głównie chodziło o 
kwestię refulacji na rzece Wiśle. I prosi o terminowe działania w kwestii utrzymania wałów w 
dobrym stanie. 

Przewodniczący Rady jeszcze odniósł się do wypowiedzi Wojewody Mazowieckiego, 
że lodołamacze nie pomogą w obecnej sytuacji na rzece a tylko mogą zaszkodzić i stworzyć 
większe zagrożenie. Nie może być tak, że nie robi się nic, bo sytuacja będzie tragiczna. 
Poprosił kierownik, by przekazała stanowisko mieszkańców zwierzchnikom, że uważa się, iż 
lodołamacze powinny być skierowane do działania. 

Radni nie mieli więcej zapytań, bądź uwag 
Wójt jeszcze dodał, że w dniu dzisiejszym planowane jest zwołanie sztabu 

kryzysowego z Gminnym komendantem Straży Pożarnej. Zostanie wdrożone monitorowanie 
wałów. Na chwilę obecną sytuacja jest niepokojąca, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia. 
Dzień wcześniej w dwóch miejscach woda wystąpiła na terenie między wałem a rzeką. 
Wzrost tej wody póki co jest taki, że można spać spokojnie. Stan wody delikatnie się podniósł 
na terenie Wyszogrodu. W innych miejscach woda się ustabilizowała i jest na podobnym 
poziomie. W dzisiejszym dniu jest trochę ograniczony dostęp do informacji, ponieważ trwa 
protest mediów. Informacje będą przekazywane do sołtysów z terenów zalewowych. 

Do pkt. 5 
Radna Katarzyna Milczarek poprosiła o przedstawienie wniosków i informacji ze 

spotkania na temat ścieżki rowerowej przy drodze 575. 
Radny Stanisław Szymański stwierdził, że drogi w Alfonsowie są w bardzo złym 

stanie. Porobiły się wyrwy. Wie, że było pisane podanie mieszkańców Alfonsowa. Zapytał 
jakie wójt ma plany na ten rok odnośnie tych dróg. 

Radna Sylwia Górecka zapytała czy jest taka możliwość, by gminę uzbroić w gaz i 
poprowadzić nić gazową. Mieszkańcy przypominali, że w najbliższym czasie trzeba będzie 
wymieniać piece i byłoby to potrzebne. 

Radny Dariusz Woliński powiedział, że w ubiegłym roku kruszywo i piasek był 
rozwożony na drogi. Poprosił o przygotowanie zestawienia, gdzie był wywożony tłuczeń, 
kruszywo i piach. Na jego terenie są nikłe informacje na ten temat. Dlaczego przez rok czy 
dwa lata wywrotka z tym materiałem nie może dotrzeć do Juliszewa? Na jakie drogi gminne 
wywożono te materiały? Zapytał też czy gmina korzystała z innych źródeł do odśnieżania 
oprócz gminnego ciągnika w bieżącym roku. Prosi w imieniu swoim i kilku sołtysów o 
spotkanie, ponieważ jak to przedstawiali przewodniczący komisji w sprawozdaniach sołtysi 
nie mogli być obecni na sesjach ze względu na epidemię koronawirusa. Prosi zatem o 
zorganizowanie spotkania z sołtysami, ponieważ oni mają kilka zapytań. Kolejnym jego 
pytaniem było czy wały były w tym roku kontrolowane przez jednostki OSP. Jeżeli były to 
prosi o podanie imion i nazwisk osób, które to robiły. 

Radna Jadwiga Lewandowska zapytała o drogę przez Budy Stare. 



Radny Waldemar Stańczak miał prośbę od mieszkańców ulicy Płockiej, by kierowca 
ciągnika gminnego nie omijał chodników na tej ulicy i je odśnieżył. 

Radny Jacek Ambroziak zapytał w imieniu mieszkańców, co powstanie na działce, 
którą gmina kupiła ostatnio, tj. między kościołem a bankiem BS Mazowsze. Miał też prośbę, 
by poprawić dróżkę od kościoła w Zycku do cmentarza. 

Radna Teresa Sitkiewicz podziękowała za odśnieżenie bocznych dróg na Grzybowie. 
Zapytała o to, co z drogą w stronę p. Milczarka, ponieważ są tam duże doły. Prosi również o 
informacje dla mieszkańców co gmina dokonała, co zakupiła i za jakie środki. Nie ma zebrań 
wiejskich i mieszkańcy nie wiedzą co się dzieje w gminie. 

Do pkt. 6 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdania komisji zostały 

przedstawione na komisji i wszyscy radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał w 
załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 7 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Słubice komisji przedstawiła na komisji podinspektor Katarzyna 
Budzyńska (materiał w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 8 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Zdrowia. Opieki Społecznej i Mieszkalnictwa odczytała informacje dotyczące: 
- sprawozdania merytorycznego i finansowego stowarzyszeń realizujących gminne zadanie 
„upowszechnianie sportu" za rok 2020 (materiał w załączeniu). 
- sprawozdanie z funkcjonowania kompleksu boiska „Orlik" w 2020 roku (materiał w 
załączeniu). Pytań bądź uwag nie zgłoszono. 

Do pkt. 9 a) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi 
załącznik do protokołu 



Do pkt. 9b) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest 
Gmina Słubice 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu 

zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Słubice wraz z imiennym rejestrem 
głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 9c) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021. Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 wraz z 

imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 9d) 
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Słubice i zwrotu części 
tej opłaty przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 

przy 1 głosem wstrzymującym się. 
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 
przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Słubice i zwrotu części 
tej opłaty wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 9e) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 9f) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 odczytał 
przewodniczący Sławomir Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 wraz z imiennym 
rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 10 
Wójt jako pierwszej odpowiedział radnej Katarzynie Milczarek. Na bieżąco 

próbujemy skorygować dwa oddzielne zadania. Powstała dziura między jednym projektem a 
drugim. Trzeba było to uściślić, kto popełnił błąd. Na bieżąco ta sytuacja jest wyjaśniana. 
Pewne kwestie się nie zgadzają. Wnioskowaliśmy o to, by wjazdy były utwardzone z masy 
bitumicznej. W pierwszej koncepcji było zaplanowane, że wjazdy będą utwardzone 
tłuczniem. Te zjazdy są tak nachylone, że gdyby były wysypane tłuczniem, to powodowałoby 
dodatkowe prace i niebezpieczeństwo z korzystania z tej ścieżki. Koncepcja ścieżki jest już 
opracowana Powstały nieścisłości co do projektów ścieżki. Dlatego tyle tych spotkań się 
odbyło. Geodeci mają jeszcze raz dokonać pomiarów i wszystko posprawdzać. Geodeci mają 
termin 2 tygodnie na usunięcie rozbieżności w dokumentacji żeby można było biec dalej z 
procedurami. Będą też zmiany dotyczące wydłużenie zakresu przebudowy. Nasza ścieżka 
kończy się na wysokości zjazdu do Jamna, a jest teraz wydłużona o kilkadziesiąt metrów. 
Przejście dla pieszych było wyznaczone na wysokości firmy Budmix. Jednak byłby problem z 
wyjazdem samochodów ciężarowych do firmy w kierunku Iłowa. To przejście jest więc 
przeniesione za skrzyżowanie w kierunku Iłowa. To spowodowało, że zakres tych prac od 
razu się wydłużył. Trzeba było dokonać nowych pomiarów. Również dokumentacja 
przebudowy drogi przez gminę Słubice. Było kilka koncepcji, które na etapie Urzędu 
Marszałkowskiego zostały odrzucone. Podawaliśmy nowe pomysły dotyczące przejść dla 
pieszych i niekoniecznie wszystko chciano zaakceptować. Na chwilę obecną jest ustalona 
główna koncepcja. Ten projekt zmieniał się wiele razy i bardzo dynamicznie. 

Następnie wójt odpowiedział radnemu S. Szymańskiemu, że przejeżdżał drogą obok 
radnego i wie jak ona wygląda. Na pewno trzeba przyciąć gałęzie, ponieważ jest problem z 
wjechaniem przez śmieciarkę. Droga będzie poprawiona na wiosnę jak tylko będą roztopy i 
wszystko przeschnie. Na razie nie można nic z tym zrobić. Jeżeli chodzi o odcinek w 
kierunku radnego to trzeba przeprowadzić kabel. Na chwilę obecną szerokość pasa 
drogowego jest niewystarczająca. Trzeba go poszerzyć. 

Wójt odpowiedział radnej Sylwii Góreckiej, że rzeczywiście dużo osób pyta o 
gazociąg, szczególnie Ci , którzy sprowadzili się niedawno na nasz teren. Wójt rozmawiał o 
gazociągu, który biegnie na terenie gminy Gąbin. Trzeba się zorientować w temacie i 
będziemy wnioskować o taką możliwość. W naszym przypadku ten pomysł byłby mało realny 
i trudny do zrealizowania. 

Radnemu Dariuszowi Wolińskiemu wójt odpowiedział, że dlaczego nie pamięta jak na 
każdej sesji na bieżąco opowiadał gdzie był wywożony tłuczeń i kruszywo. Wójt może 
przygotować dokładny tonaż, gdzie co było wywiezione i na którą drogę. Jednocześnie 
odpowiadając radnej Teresie Sitkiewicz powiedział, że piach nie będzie wożony na drogi, 
ponieważ to nic nie daje. Przy pierwszym deszczu nie widać, że cokolwiek było wysypane. 
Przez wiele lat nawożony był piasek, tworzą się kałuże. Ten piasek wymywa się na boki i po 
lewej i po prawej stronie drogi tworzą się skarpy. Ten piasek spływa nawet na pola. Najpierw 
trzeba usunąć te skarpy i wyrównać a potem nasypać tam tłuczeń i ewentualnie utwardzić. 
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Dopiero będzie to miało jakikolwiek sens. To samo dotyczy drogi do Alfonsowa w kierunku 
Kawallo. Identyczna sytuacja jest przez Budy Stare. Potrzebny jest grubszy żwir żeby to się 
ugniotło. Tam gdzie nawieziono kruszywa zdaje to egzamin. 

W kwestii odśnieżania na chwilę obecną w sytuacjach kryzysowych korzystamy z 
podwykonawcy na terenach nadwiślańskich: Wiączemin i Rybaki. Tam jeden z mieszkańców 
odśnieża wtedy kiedy jest dość duży opad śniegu i nie dajemy rady sami. Jak nie ma dość 
dużo opadów staramy się wszystko odśnieżyć we własnym zakresie. 

W kwestii spotkania z sołtysami to na bieżąco zostały wysyłane do nich pisma 
dlaczego nie możemy ich zaprosić na sesję. Możemy zrobić takie spotkanie z samymi 
sołtysami oczywiście według obostrzeń sanitarnych. Jednakże poza jednym sołtysem nikt 
pozostały nie dzwoni i o nic się nie dopytuje. Również spotkanie z mieszkańcami nie może 
być zrealizowane na chwilę obecną. Wcześniej spotykaliśmy się z mieszkańcami w domu u 
sołtysów. W dniu dzisiejszym jest to niemożliwe. Takie są przepisy. Jakiekolwiek sprawy 
należy na bieżąco zgłaszać. 

W kwestii kontrolowania wałów przez jednostki OSP. Zaproszony gość mówił, że 
Nadzór Wodny jest odpowiedzialny za kontrolowanie wałów. Nie jest to własność gminy. 
Wody polskie za to odpowiadają. Na chwilę obecną nie było takiej potrzeby, by wysyłać 
patrole i patrolować wały. Nie było takich zaleceń ani sytuacji kryzysowej. Dziś zwołany 
sztab kryzysowy i zostanie ustalone czy będzie potrzeba kontrolowania wałów. 

Wójt odpowiedział radnej Jadwidze Lewandowskiej, że gmina wnioskowała o drogę 
na Budach. Nie wiadomo czy dokumentacja przejdzie na odcinek środkowy. Złożono wniosek 
o dofinansowanie. Ciężko będzie się zmieścić z pasem drogowym. 

Radnemu Waldemarowi Stańczakowi wójt odpowiedział, że nikogo nie pomija w 
kwestii odśnieżania. Ciągnik gminny z pługiem mieści się na chodniku do p. Gościniaka, 
dalej jest zbyt wąsko. Jest zagrożenie, że ciągnik się zsunie i wpadnie do rowu. Tam 
ewentualnie odśnieżą pracownicy ręcznie. Będzie pamiętać, by ten kawałek odśnieżać. 

Wójt odpowiedział radnemu Jackowi Ambroziakowi, że planuje się utwardzić plac i 
zagospodarować. Pojawiły się też nowe koncepcje dotyczące tego placu. Wójt próbuje się 
umówić na spotkanie z przedstawicielami kurii a propo terenu za kościołem. W kwestii 
odśnieżania drogi za cmentarzem to były odśnieżane i drogi i chodniki, ale jeśli jest taka 
potrzeba to drogę się odśnieży. Jeśli chodzi o teren przy cmentarzu w Słubicach to na bieżąco 
jest to odśnieżane. Albo robi to gmina albo kościelny. 

Odpowiadając radnej Teresie Sitkiewicz wójt powiedział, że droga do p. Milczarka w 
2020 roku była utwardzana i nasypywana, ale przyszedł pierwszy deszcz i wszystko wróciło 
do stanu przed utwardzeniem. Informacje dotyczące zakupu i wydatkowaniu środków 
podawane są na bieżąco. Na chwilę obecną gmina nie zaciągała żadnych kredytów. Sytuacja 
finansowa gminy jest przedstawiana na sesjach. Każdy może to sobie obejrzeć na stronie 
internetowej, bądź w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie są sprawozdania finansowe. 
Samochody gminne zostały zakupione ze środków własnych, urządzenia do utrzymania dróg i 
poboczy też zostało zakupione ze środków własnych. Na to nie były zaciągane żadne kredyty. 
Kwestia kredytowania pojawiła się jedynie w sprawie budowy Stacji Uzdatniania Wody w 
Alfonsowie. Również informacje zostały podane w Biuletynie wydanym pod koniec roku. 
Urząd Gminy jest ciągle otwarty. Nie ma bezpośredniej obsługi mieszkańca, co nas nie 
cieszy, ponieważ pracownicy musza biegać po schodach kilka razy z góry na dół i załatwiać 



sprawy mieszkańców na dole. Jednak takie są obostrzenia. Nie możemy sobie pozwolić na 
otwarcie urzędu. Aczkolwiek mieszkańcy mogą na bieżąco załatwiać swoje sprawy w 
Urzędzie. 

Planowana jest sesja na przełomie lutego i marca. Jest to kwestia zabezpieczenia 
środków na SUW w Alfonsowie. Jesteśmy po ogłoszeniu przetargu. Wypadło to pozytywnie. 
Ponadto złożyliśmy wniosek z tarczy kryzysowej. W pierwszej części nie udało się nic 
otrzymać. Złożyliśmy drugi raz. Czekamy na rozstrzygnięcie naboru. Mamy nadzieję, że 
wpadnie jakieś drobne dofinansowanie. 

Przewodniczący rady Gminy powiedział, że nie jest do końca zadowolony z 
nieobecności sołtysów, którzy pełnią ważną funkcję w gminie. Gdyby uczestniczyli na sesji to 
otrzymaliby wiadomości i mogliby na bieżąco zgłaszać problemy, jednak sytuacja pandemii 
zabrania na większe zgromadzenia. Jeden z sołtysów przebywa obecnie na kwarantannie. 

Sekretarz powiedział, ze jesteśmy w okresie przekazów podatkowych. Większość 
sołtysów odebrało te nakazy. Natomiast dwóch z nich odmówiło roznoszenia ich wśród 
mieszkańców. Mieszkańcy musza to zrozumieć. Nie można kogoś zmusić do roznoszenia 
tych nakazów w obecnej sytuacji. Nakazy, które nie zostały odebrane, będą wysłane pocztą. 

Do pkt. 11 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z X X I sesji Rady Gminy 

Słubice został przesłany do radnych drogą elektroniczną. 
Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Protokół z X X I sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 

stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 12 

Radny Jacek Ambroziak poprosił wójta, by poinformować mieszkańców z terenów 
zalewowych o ewakuacji ludzi i zwierząt w razie stanu powodziowego. W 2010 roku nie 
zrobiono tak, ludzie pozostali z tym sami. 

Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym odbędzie się sztab kryzysowy i będą 
podejmowane różne działania do zmieniającej się sytuacji. Od Płocka do Kępy Płockiej woda 
systematycznie przybiera powoli. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X X I I nadzwyczajnej Sesji 
Rady Gminy w dniu 10 lutego 2021 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za 
uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom oglądającym sesję drogą elektroniczną, po 
czym je zamknął. 

Do pkt. 13 

Protokołowała 

Kinga Maślanka 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sław Januszewski 

K) 


