
Protok61 r XXXIV.2022 


ZXXXIV seSjt' Rady Gminy Slubice 

odbytej w dni 27 stycznia 2022 r. 


Obrady XXXIV Sesji Rady Gmin Slubice odbyly siy w godz. 1020 _11 00 oraz byly 
transmitowane na Zywo w intemecie. Obrady prowadzil przewodnicz'1cy Slawomir 
Januszewski. 
Stan Rady - 15 os6b 
Obecnych - 14 os6b tj. 93,33%. 
W sesji udzial wziyli: 

1. 	 Jacek Kozlowski - w6jt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz g my, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik g iny, 
4. 	 radni wedlug zal'1czonej listy obecnos i. 

Do pkt. 1 
Slawomir Januszewski - przewodmcz'1cy Rady otworzyl obrady XXXIV sesji Rady 

Gminy Slubice, powital wszystkie 1anie i pan6w radnych, w6jta, sekretarza 
i skarbnik. Na podsta",:ie listy .obecnosci stwierd~i~, ze ": sesji, uczestniczy 14 radnych, 
co oznacza, ze Rada Gmmy Slublce moze 0 radowac 1 podeJmowac prawomocne uchwaly. 

Do pkt. 2 
Przewodnicz'1cy poddal pod gloso anie porz'1dek obrad, kt6ry zostal dostarczony 

wraz z zaproszeniem na dzisiejsz'1 sesjy. Ra ni nie mieli zadnych uwag. 
W wyniku jawnego glosowania rada - st n 14 obecnych jednoglosnie przyjyla porz'1dek 
obrad, kt6ry przedstawia siy nastypuj'1co: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 
2. 	 Przyjycie porz'1dku obrad. 
3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci miydzyses jnej W6jta Gminy za okres od 17 grudnia 2021 r. 

do 26 stycznia 2022 r. 	 0 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 
5. 	 Przyjycie sprawozdania z wysok sci srednich wynagrodzeiJ. nauczycieli na 

poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez Gminy 
Slubice. 

6. 	 Podjycie uchwal w sprawie: 
a) zmiany Uchwaly Budzetowej Gmin Slubice na rok 2022, 
b) wyrazenia zgody na zawarcie umo 0 swiadczenie uslug w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, 

c) ustalenia wysokosci ekwiwalentu ~.eniYZnegO dla strazak6w OSP za uczestnictwo 
w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub cwiczeniu. 

d) zmiany uchwaly Nr XXIVI159/05 R dy Gminy Slubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, 

w sprawie regulaminu udzielania Po~ocy materialnej 0 charakterze socjalnym. 1 
7. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 
8. 	 Przyjycie protokolu z XXXII sesji Rady miny. 
9. 	 Przyjycie protokolu z XXXIII nadzwycz ~nej sesji Rady Gminy 



10. Sprawy r6zne. 
11. Zakonczenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z dziala1nosci miydzysesyjnej W6jta Gminy za okres od 17 grudnia 2021 r. 

do 26 stycznia 2022 r. (material w zahlczeniu). 

Do pkt. 4 
Radny Waldemar Stanczak zapytal czy bydzie cos robione w kierunku oczyszczalni sciek6w. 

Do pkt. 5 
Przewodniczqcy Rady Gminy poinformowal, ze sprawozdanie z wysokosci srednich 

wynagrodzen nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach awansu zawodowego w szkolach 
prowadzonych przez Gminy Slubice zostaly przedstawione na komisji i wszyscy radni 
dokladnie sit( z nim zapoznali (material w zalqczeniu). 

Radni nie mieli zadnych zapytan, bqdz uwag. 

Do pkt. 6a) 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawle Zffilany 
Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2022. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udzial14 radnych. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2022 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 6b) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawle wyrazenia 

zgody na zawarcie umowy 0 swiadczenie uslug w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial14 radnych. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy 0 swiadczenie uslug 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi 
zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 6c) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawle ustalenia 

wysokosci ekwiwalentu pieniyznego dla strazak6w OSP za uczestnictwo w dzialaniach 
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub cwiczeniu. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udzial14 radnych. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniyznego dla strazak6w OSP 

za uczestnictwo w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu 
lub cwiczeniu wraz z imiennym rejestrem glosowan stano wi zalqcznik do protokolu. 

2 



Do pkt. 6d) 
Projekt uchwaly w sprawie zmian uchwaly Nr XXIVI159/05 Rady Gminy Slubice 

z dnia 14 kwietnia 2005 roku w spr ie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym przedstawil Przew 	dnicz,!-cy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 


Radni nie mieli zadnych zapytaiJ., b di uwag. 

W glosowaniu bralo udzial14 radnych. Uc wala zostala przyjytajednoglosnie. 


Uchwala w sprawie zmiany uchwt ly Nr XXIVI159/05 Rady Gminy Slubice z dnia 
14 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaj inu udzielania pomocy materialnej 0 charakterze 

socjalnym wraz z imiennym rejestrem gJos<Dwan stanowi zaJ'!-cznik do protokoJu. 

Do pkt. 7 j
W6jt odpowiedzial radnemu Wald marowi Stanczakowi, ze na chwily obecn,!- trwaj,!

prace projektowe i kosztorysowe w spra~ie rozbudowy oczyszczalni sciek6w. Kosztorys, 
kt6ry byl wczeSniej ze wzglydu na obecnl,!- sytuacjy gospodarcz,!- jest malo realny i trzeba 

zrobic nowy. NaleZy zrobic drobne zl11iany w dokumentacji. Kiedy gmina otrzyma 
dokumentacjy i kosztorys niezwlocznie oglosi siy przetarg. Kolejne srodki S,!- na rozbudowy 
sieci wodnej i kanalizacyjnej . Ogloszenie p zetargu nast,!pi w lutym. 

Do pkt. 8 
Przewodnicz,!cy Rady Gminy poin ormowal, ze protok6l z XXXII sesji Rady Gminy 

Slubice zostal przeslany do radnych drog,!- lektroniczn,!-. 
Radni nie mieli zadnych zapytan, b, di uwag. 
W glosowaniu bralo udzia114 radn~ch. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Protok61 z XXXII sesji Rady Gmi y Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowaiJ. 

stanowi zal,!-cznik do protokolu. 

Do pkt. 9 
Przewodnicz'!cy Rady Gminy poi formowal, ze protok61 z XXXIII nadzwyczajnej 

sesji Rady Gminy Slubice zostal przeslany 0 radnych drog,! elektroniczn,!. 

Radni nie mieli zadnych zapytan, b,! Z uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 14 radnyph. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 
Protok61 z XXXIII nadzwyczajne~ sesji Rady Gminy Slubice wraz z imiennym 

rejestrem glosowan stano wi zal,!cznik do prbtokolu. 

Do pkt. 10 
Radna Teresa Sitkiewicz zglosila, by utwardzic drogy do pana M. na Grzybowie. 

Kor~stanie z :ej .drogi j~st.uci~zliw~. Wf,ie~iu ~ie~zka~c6w zlo?la pismo .0 nap~awy te~· 
drog!. Poprawlame drogl mc me daJe. Z ocIla Sly rowmez z prosba 0 wymlerzeme drogl 
do pani B. Poprosila 0 wykonanie po iar6w, poniewaz nie wiadomo gdzie droga 
rzeczywiscie siy znajduje 

Radny Stanislaw Szymanski prosil 0 powolanie komisji, by radni zobaczyli jak 
wygl,!-da droga w Alfonsowie. 

Przewodnicz'!-cy Rady Slawomir Januszewski poinformowal, by w6jt wyst'!pil 
do W6d Pol skich w sprawie Kanalu Dobrzykowskiego. Sytuacja jest identyczna jak podczas 
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jesieni. Zn6w jest wysoki stan wody. Przewodniczqcy obawia siy, ze przyjdzie wiosna 
i bydzie ta sama sytuacja co w lato, gdzie woda zaleje pola. Prosil r6wniez 0 naprawy dr6g 
w Wiqczeminie Polskim i Nowym. 

W6jt odpowiedzial radnej Teresie Sitkiewicz, ze pisemnie ustosunkuje siy do prosby. 
Droga jest wyjeZdzona w innym miejscu niz powinna bye i w6jt chcial wyznaczye pas 

drogowy. Droga jest systematycznie poprawiana, jesli warunki atmosferyczne pozwalajq. 
Druga droga jest na gruntach prywatnych. Wiykszose dr6g gruntowych jest w obecnie 
sytuacji w stanie katastrofalnym. 

W 6jt odpowiedzial radnemu Stanislawowi Szymanskiemu, ze droga w Alfonsowie 
rzeczywiscie jest w zlym stanie. Droga jest rozjezdzana systematycznie przez ciyzkie sprzyty. 
Zostalo usuniytych 6 drzew, kt6re rosly w pasie drogowym. Jesli warunki drogowe pozwoh~ 
to zostanie ona poprawiona. 

W 6jt odpowiedzial przewodniczqcemu, ze drogi w Wiqczeminie bydq poprawione. 
W sprawie wystqpienia do W6d Polskich w kwestii Kanalu Dobrzykowskiego to ze strony 
gminy zostalo zrobione bardzo duzo. Rowy gminne Sq drome. Pomimo pr6sb niekt6rzy 
mieszkancy nie podjyli zadnych dzialan, by udroznie rowy znajdujqce siy na ich gruntach. 
Niekt6rzy wlasciciele sami zasypali te rowy. Niekt6rzy nie ZyCZq sobie, by ktos siy wtrqcal 
w sprawy ich row6w. Jdli sytuacja pozwoli w6jt chcialby siy spotkac z soltysami 
i mieszkailcami i tq sytuacje rozwiqzac. Mozna wystosowae wsp6lne pismo w imieniu rady 
i w6jta do W 6d Polskich. 

Do pkt. 11 
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze porzqdek obrad XXXIV Sesji Rady 

Gminy w dniu 27 stycznia 2021 r. zostal wyczerpany. Podziykowal Radzie Gminy 
za uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom oglqdajqcym sesjy drog 

po czym je zamknql. 

Protokolowala 

Kinga Maslanka 

s 

elektronicznq, 

Sla 
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