
Protokół Nr XXVI.2021 
z X X V I Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 2 lipca 2021 r. 

Obrady X X V I Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w godz. 11.20-12.20 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 V I 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: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 2 czerwca do 

1 lipca 2021 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
b) Zmiana uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021, 
c) zmiany Uchwały Nr X X I I I . 159.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 3 marca 2021 r., w 

sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Gminy Słubice na 2021 r., 

d) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słubice na rok szkolny 2021/2022, 
e) odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice nieruchomości oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 234/10 o pow. 0,1594 i 234/11 o pow. 0,0157 ha położonej w obrębie 
ewidencyjnym Słubice, gm. Słubice do gminnego zasobu nieruchomości. 

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
7. Przyjęcie protokołu z X X V sesji Rady Gminy. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 
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Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 2 czerwca do 

1 lipca 2021 r. (materiał w załączeniu). 

Do pkt. 4 
Radny Waldemar Stańczak miał prośbę, by przeczyścić końcówki wodociągu ulicy 

Płockiej. Kilka domów znajdujących się na końcu wodociągu ma problem z czystością 
przesyłanej wody. 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. 

Do pkt. 5a) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 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. 5 b) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 

przy 1 głosie przeciw. 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 wraz 

z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 5 c) 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Nr X X I I I . 159.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 3 marca 2021 r., w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Słubice na 
2021 r. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X X I I I . 159.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 

3 marca 2021 r., w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Gminy Słubice na 2021 r. wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik 
do protokołu. 

Do pkt. 5 d) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słubice 

na rok szkolny 2021/2022 przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 
Radni nie mieli żadnych zapytań, bądź uwag. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Słubice na rok 
szkolny 2021/2022 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 5 e) 
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice 

nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/10 o pow. 0,1594 i 234/11 
o pow. 0,0157 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. Słubice do gminnego 
zasobu nieruchomości przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Januszewski. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Słubice nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/10 o pow. 0,1594 i 234/11 o pow. 0,0157 ha 
położonej w obrębie ewidencyjnym Słubice, gm. Słubice do gminnego zasobu nieruchomości, 
wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 6 
Wójt odpowiedział radnemu W. Stańczakowi, że rzeczywiście mogą się zdarzyć takie 

sytuacje, jeśli spada ciśnienie i zaczyna brakować wody, to na końcach linii wodociągowej 
woda może mieszać się z osadem. Nie da się tego w zupełności oczyścić. Prosił o zgłaszanie 
takich sytuacji na bieżąco. Jak tylko coś takiego się wydarzy, pracownicy będą płukać 
wodociąg na końcowych liniach. 

Do pkt. 7 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół z X X V sesji Rady Gminy 

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

stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 8 
Radna Katarzyna Milczarek stwierdziła, że wszyscy słyszeli w sprawozdaniu, iż na 

bieżąco są wykonywane prace gospodarcze na terenie gminy takie jak wykaszanie poboczy. 
Zgłasza więc, że w miejscowości Łaziska jest potrzeba ponownego wykoszenia poboczy, 
ponieważ stwarza to niebezpieczeństwo. Ponadto zapytała czy jest rozpisany lub będzie 
rozpisany konkurs na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy 
osoba, która jest nadal będzie pełniła obowiązki kierownika. 

Radny Stanisław Szymański zgłosił, że oświetlenie w Alfonsowie dopiero gaśnie po 
12 w nocy. Trzeba coś z tym zrobić, żeby tak długo nie świeciło. 

Radna Teresa Sitkiewicz poprosiła o wysypanie destruktu na wjazd do Grzybowa oraz 
o zasypanie dołków. 

Radny Dariusz Woliński przypomniał o wywiezieniu destruktu i o wykoszenie dróg 
gminnych w Juliszewie. 
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Wójt odpowiedział jako pierwszej radnej Katarzynie Milczarek. Powiedział, że droga 
na Łaziskach była wykaszana 2 dni temu oraz zostały obcięte gałęzie. Dodał, że pobocza są 
wykaszane na bieżąco. W najbliższych dniach pracownicy to zakończą. Kierownik GOPS do 
końca sierpnia jest w okresie wypowiedzenia. Na chwilę obecną nie można ogłosić konkursu. 
Jest osoba, która przejęła jego obowiązki. 

Następnie odpowiedział radnemu Szymańskiemu, że lampy ostatnio świeciły do 23. 
Być może przestawił się zegar. 

Wójt Odpowiedział radnej Sitkiewicz, że droga na Grzybowie została podrównana. 
Drogę na Jasny Poręb również podrównano, przy zjeździe jeszcze trzeba podsypać. Jednakże 
to jest droga prywatna i nie można za bardzo więcej tam zdziałać. 

Wójt odpowiedział radnemu Wolińskiemu, że w dniu dzisiejszym pracownicy 
wykaszają pobocza na Juliszewie. 

Ponadto wójt dodał, że budowa Stacji Uzdatniania Wody w Alfonsowie biegnie 
zgodnie z planem. W tej chwili 90% wodociągów zostało już położone. Od następnego 
tygodnia nastąpi czasowe wyłączenie wody na 2-3 godziny. Gmina również przystąpi 
do rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Łaziskach. Udało się uzyskać olbrzymie wsparcie 
finansowe z Urzędu Marszałkowskiego opiewające na kwotę prawie 2 min złotych. 
Trzeba zabezpieczać środki. Gmina poczyniła starania, jeśli chodzi o uzupełnienie 
dokumentacji i kosztorysów, aby móc przystąpić do ogłoszenia przetargu na tą inwestycję. 
Przypomniał także, że od kilku miesięcy gmina Słubice nie zasila już w wodę Brzezin i Lasku 
przez Stację Uzdatniania Wody w Grzybowie. W tych miejscowościach gmina Sanniki sama 
zaopatruje się w wodę. Jest to sprawa bardzo istotna, bo gdyby gmina Słubice zasilała te 
miejscowości, to mieszkańcy Grzybowa mieliby bardzo duże problemy z wodą. Trwają 
rozmowy i na dniach wójt będzie podpisywał porozumienia z gminą Sanniki i gminą Gąbin 
o zaprzestanie zasilania Wólki Niskiej, Przemysłowa i części Wymyśla Nowego z SUW 
w Łaziskach. Gmina Gąbin określiła się, że prawdopodobnie do końca roku zrobi przyłącze 
do miejscowości na swoim terenie. Gmina Sanniki wykona dokumentację w tym roku a w 
następnym przebuduje swoją sieć wodociągową. 
Ponadto wójt poinformował, że gmina nie wyłącza wody. Poza awariami, które wystąpiły 
nie zdarzyło się żeby został zamknięty dostęp do wody. Problem z małym ciśnieniem wody 
istnieje. Rozbiór wody jest ogromny, zaczyna jej brakować. Wiąże się to z podlewaniem 
upraw, ogródków itd. Przypomniał, iż woda z wodociągu nie powinna służyć do celów 
rolniczych, bądź gospodarczych. W niektórych przypadkach niestety służy, dlatego gmina 
odcina zasilanie z sąsiednich gmin, ponieważ nie ma możliwości kontrolowania wodociągów 
na tamtych terenach.. Na bieżąco kontrolowane są hydranty, czy nie ma gdzieś nielegalnego 
poboru wody. 

Ponadto wspomniał, że ktoś podważał kompetencje pracowników Urzędu Gminy. 
Prosił, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, o zgłaszanie do urzędu a nie poprzez media 
społecznościowe. 

Namawiał również mieszkańców do szczepienia się. Zachęcał do kontaktu z urzędem 
oraz z ośrodkiem zdrowia w Słubicach. Jest możliwość, by zorganizować masowe szczepienia 
szczepionką Johnson. Poziom zaszczepienia się naszej gminy jest jednym z najniższych 
w powiecie, bo około 20%. Można coś przy okazji wygrać dla siebie lub dla samorządu. 
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Wójt prosił o poinformowanie mieszkańców o zbieraniu folii rolniczej do 15 lipca, 
ponieważ mieszkańcy twierdzą, że nie wszędzie dotarły kartki od sołtysów. Gmina zamierza 
wystąpić o dofinansowanie na zbieranie folii rolniczej. 

Wójt przypomniał również o spisywanie się w spisie powszechnym. Jeżeli ktoś 
potrzebuje informacji, to w urzędzie można się dowiedzieć więcej szczegółów. Jest 
możliwość spisania się na miejscu. Wójt przypomina, ponieważ osoby niespisane mogą 
spotkać konsekwencje prawne. Nie powinno się odmawiać rachmistrzowi spisowemu. 

Do pkt. 9 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad X X V I Sesji Rady Gminy 

w dniu 2 lipca 2021 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za uczestnictwo 
w obradach oraz wszystkim osobom oglądającym sesję drogą elektroniczną, po czym 
je zamknął. 

Protokołowała 

Kinga Maślanka 

Przewodniczący Rady Gminy 

anuszewski 
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