
Protokół Nr XXV.2021 
z XXV Sesji Rady Gminy Słubice 
odbytej w dniu 2 czerwca 2021 r. 

Obrady X X V Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w godz. 11.20-12.40 oraz 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 - 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 X V sesji 

Rady Gminy Słubice, powitał wszystkie panie i panów radnych, wójta, skarbnik i sekretarza. 
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. Radni nie mieli żadnych uwag. 
W wyniku jawnego głosowania rada - stan 14 obecnych jednogłośnie przyjęła 

porządek obrad, który przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności między sesyjnej Wójta Gminy za okres od 14 kwietnia 

2021 r. do 1 czerwca 2021 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Dyskusja nad Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Słubice 

na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, za lata 2019-2020. 
6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego w gminie. 
7. Debata nad Raportem o stanie gminy Słubice za 2020 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania. 
9. Rozpatrzenie: 

a. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020 oraz informacja o stanie 
mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2020 r., 

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

c. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słubice z dnia 12 maja 2021 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słubice za 2020 rok, 
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d. opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Słubice wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
b) Zmiana uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021, 
c) zmiany Uchwały Nr XXII.142.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2016 roku 

w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych 
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Słubice, 

d) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom podległym, 
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów publicznych uprawnionych 
do udzielania tych ulg, 

e) zmiany Uchwały Nr X X I . 149.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
14. Przyjęcie protokołu z X X I V sesji Rady Gminy. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad. 

Do pkt 3 
Sprawozdanie z działalności między sesyjnej Wójta Gminy za okres od 14 kwietnia 2021 r. 
do dnia 1 czerwca 2021 r.(materiał w załączeniu). 

Do pkt. 4 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź interpelacji. 

Do pkt. 5 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, za lata 2019-
2020 został przedstawiony na komisji i wszyscy radni dokładnie się z nim zapoznali (materiał 
w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

http://XXII.142.2016


Do pkt. 6 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że informacja o stanie bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Gminy Słubice w 2020 roku przedłożona przez komendanta 
komisariatu policji w Gąbinie nadkomisarza Piotra Donarskiego oraz informacja o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego złożona przez Komendanta Gminnego Związku OSP RP 
Wiesława Cichosza zostały omówione na komisji i wszyscy radni dokładnie się z nimi 
zapoznali (materiał w załączeniu). 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 7 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Raport o stanie gminy Słubice 

za 2020 r. był omawiany na komisji, (materiał w załączeniu). 
Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 

Do pkt. 8 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice wotum zaufania wraz 

z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 9a) 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy i sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
za rok 2020 oraz informacja o stanie mienia w Gminie Słubice na dzień 31.12.2020 r. zostały 
szeroko omówione na komisji (materiał w załączeniu). 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Do pkt. 9b) 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że opinia Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2020 roku 
o przedłożonych przez Wójta Gminy Słubice sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2020 
rok została omówiona na komisji oraz przedstawiona przez skarbnik Henrykę Bednarek 
(materiał w załączeniu). 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Do pkt. 9c) 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słubice z dnia 12 maja 2021 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Słubice za 2020 rok odczytała 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Urbańska (materiał w załączeniu). 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
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Do pkt. 9d) 
Opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Słubice wniosku w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy odczytała skarbnik Henryka Bednarek (materiał 
w załączeniu). 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 

Do pkt. 10 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik 
do protokołu. 

Do pkt. 11 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słubice absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 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 i wsparcie, a także 
współpracownikom Urzędu Gminy Słubice, jednostkom podległym, organizacjom 
pozarządowym, księżom z parafii na terenie gminy oraz mieszkańcom Gminy Słubice. 

Do pkt. 12a) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice wraz 
z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 12 b) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. Skarbnik Henryka 
Bednarek przedstawiła pokrótce jakie zmiany zostały wprowadzone w budżecie gminy. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 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. 12 c) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X X I I . 142.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: 
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora 
finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X X I I . 142.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 

22 grudnia 2016 roku w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik 
do protokołu. 

Do pkt. 12 d) 
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów publicznych uprawnionych 
do udzielania tych ulg przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 

Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej jednostkom 
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów publicznych uprawnionych 
do udzielania tych ulg wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 12 e) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X X I . 149.2020 Rady Gminy Słubice 

z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2021 rok przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X X I . 149.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 

18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 
rok wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

5 



Do pkt. 13 
Nie pojawiły się żadne pytania i interpelacje ze strony radnych. 

Do pkt. 14 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z X X I V sesji Rady Gminy 

Słubice został przesłany do radnych drogą elektroniczną. 
Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
Protokół z X X I V sesji Rady Gminy Słubice wraz z imiennym rejestrem głosowań 

stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 15 
Wójt podziękował panu Włodzimierzowi Olewnikowi za odnowienie krzyża kapliczki 

w Studzieńcu. 
Radna Krystyna Wojtalewicz podziękowała również mieszkańcom Studzieńca i panu 

Olewnikowi za odnowienie kapliczki oraz za kwiaty. 
Radna Teresa Sitkiewicz zgłosiła, że zjazd z drogi na Jasnym Porębie jest w złym 

stanie. Powiedziała, że można by podsypać tam trochę destruktu. Ponadto zgłosiła, że ktoś 
wywiózł kilka opon od samochodów ciężarowych przy asfalcie nad łąkami. Powiedziała 
również, że na drodze w Grzybowie jest duży dół i trzeba tam czymś podsypać 
oraz że zarośnięty jest mostek, nie można się minąć i nic nie widać. Dodała, iż nowa 
mieszkanka Grzybowa poprosiła o utwardzenie drogi, ponieważ wiosną jest tam błoto i nie da 
się przejechać. Zgłosiła, że jest na terenie Grzybowa rów melioracyjny, który odbiera wodę 
z asfaltu. Jest on zarośnięty i zakrzewiony. Zapytała kto jest uprawniony do tego, 
by zlikwidować krzaki z rowu. 

Sekretarz powiedział, że mieszkańcy mają obowiązek czyścić rów. 
Przewodniczący Sławomir Januszewski dodał, że rów częściowo należy 

do spółki wodnej Kozików-Sady tylko od prawej strony i jest on wycinany i konserwowany 
na bieżąco. Właściciel gruntu, którego grunt dochodzi do tego rowu jest zobowiązany 
do utrzymania w dobrym stanie rów melioracyjny. Każdy ma obowiązek 
i prawo ściąć drzewo na skarpie rowu na odcinku, na którym dochodzi jego działka do rowu. 
Na skarpie rowu drzewa można ścinać bez jakichkolwiek pozwoleń. Skarpa rowu musi być 
udrażniana. Powiedział również, że zaobserwował stagnację w opłatach na spółkę wodną. 
Są obiekty, na których składka nie starcza nawet na 10% wykaszania rowów. Natomiast są też 
obiekty, na których składka jest zapłacona w 100%. Rowy są na bieżąco oczyszczane, na tyle 
na ile starcza środków. Kilometr wykoszenia rowów oscyluje na kwotę 1 500-2 000 zł. 
Przewodniczący poinformował, że zarząd spółki będzie musiał skierować zaległości 
w opłatach do Urzędu Skarbowego. 

Radna Teresa Sitkiewicz zapytała, czy wójt ma kompetencje by wyegzekwować 
od mieszkańców, by oczyścili rów. 

Wójt odpowiedział, że opony i śmieci z drogi zostały już zebrane. Zjazd na Jasny 
Poręb został częściowo podrównany, jednak trzeba jeszcze usunąć korzenie stamtąd. Cał 
drogę została trochę poprawiona, lecz nastąpiły opady i trzeba ją poprawić jeszcze raz. Droga 
Słubice-Iłów została również częściowo podrównana. Zjazd drogi na granicy Iłowa przy 



olszynie nie biegnie według pasa drogowego. Zjazd powinien być przesunięty. Aktualnie 
droga biegnie po gruntach prywatnych. Pani, która pobudowała się tam zgłaszała do urzędu 
informację o poprawieniu drogi. Poprawiany został przepust pod drogą. Wójt powiedział, 
że w kwestii rowów zrobi rozeznanie i zbada do kogo on należy na poszczególnych 
odcinkach i postara się wydać stosowne pismo z prośbą o oczyszczenie. 

Przewodniczący Rady Sławomir Januszewski podziękował przedstawicielom 
samorządu oraz pracownikom Urzędu Gminy, którzy uczestniczyli w mszy świętej 23 maja 
br. w kościele w Zycku Polskim w rocznicę tragedii powodzi celebrowaną przez księdza 
proboszcza Jacka Warzechę. Podziękował księdzu i wszystkim z obsługi w kościele oraz 
wszystkim gościom z zewnątrz, którzy pojawili się na mszy. Po mszy złożono kwiaty pod 
figurką. Dodał również, że mieszkańcy czekają na działania na rzece Wiśle, by zapewnić 
bezpieczeństwo. 

Dodał również, że jest zarośnięty zakręt na drodze w Swiniarach, jest to droga 
powiatowa. Poprosił wójta o skierowanie pisma do zarządu dróg powiatowych, by krzewy 
zostały usunięte, ponieważ zasłaniają całkowicie dojazd. Drogi w Wiączeminie Polskim, 
Nowosiadle i w Nowym Wiączeminie posiadają ubytki. Poprosił o uzupełnienie tego. 

Poprosił również o skierowanie pisma do Nadzoru Wodnego w Płocku 
o przyspieszone działanie w kwestii wykaszania wałów nadwiślańskich. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X X V Sesji Rady Gminy 
w dniu 2 czerwca 2021 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za uczestnictwo 
w obradach oraz wszystkim osobom oglądającym sesję drogą elektroniczną, po czym 
je zamknął. / 

Do pkt. 16 

Kinga Maślanka 

Przewodniwapy^Kady Gminy 

Sławdmir Januszewski 
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