
Protokół NrXVH.2tt20 
z XVII Sesji Rady Gminy Słubice 

odbytej w dniu 23 września 2020 r. 

Obrady X V I I Sesji Rady Gminy Słubice odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Słubice w godz. ll 2 0-13 0 0oraz 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 - woj 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 V I 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. Zapytał radnych, czy wnoszą jakieś uwagi co do 
porządku obrad. Radni nie mieli żadnych uwag. 

W wyniku jawnego głosowania rada 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 13 sierpnia do 

22 września 2020 r. 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słubice, informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury a I półrocze 2020 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 
2) zmiany uchwały Nr XIV. 104.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 16 czerwca 2020r., w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, 
3) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020, 
4) utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 

Młodzieży. 
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5) 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. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Przyjęcie protokołu z X V I sesji Rady Gminy. 
9. Sprawy różne. 
10. Zakończenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy za okres od 13 sierpnia do 22 
września 2020 r. przedstawił wójt Jacek Kozłowski (materiał w załączeniu). 

Do pkt 4 
Radny Dariusz Woliński zapytał w imieniu sołtysów dlaczego nie są proszeni na sesję. 

Poprosił, by w imieniu mieszkańców Urząd Gminy Słubice zwrócił się do Zarządu Dróg 
Powiatowych o kompleksowy remont drogi 6915W Wymyśle - Nowosiadło. Droga jest w 
bardzo złym stanie, wąska, niebezpieczna, na poboczach występują liczne doły i dziury. 
Radny poinformował, że jeśli zaistnieje taka konieczność to razem z sołtysami zbierze 
potrzebne podpisy, by wreszcie remont tej drogi ruszył. 

Do pkt 5 
Przewodniczący poinformował, że informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Słubice, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja 
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 
2020 . zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Radni nie mieli żadnych zapytania, bądź uwagi. 
Informacja została przyjęta pozytywnie. 

Do pkt 6.1 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice, 

przedstawiła skarbnik gminy Henryka Bednarek. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. X V I I . 126.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Słubice, wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt 6.2 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2020 

również przedstawiła skarbnik Henryka Bednarek. 
Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała Nr. X V I I . 127.2020 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Słubice 
na rok 2020 wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do protokołu. 
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Do pkt.6.3 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr.XIV. 104.2020 Rady Gminy Słubice z 

dnia 16 czerwca 2020r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Mazowieckiego, przedstawiła również skarbnik gminy. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr. XVII.128.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr.XIV. 104.2020 Rady 

Gminy Słubice z dnia 16 czerwca 2020r., w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Mazowieckiego, wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi załącznik do 
protokołu. 

Do pkt 6.4 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przedstawił sekretarz gminy Przemysław Nowacki. 
Sekretarz poinformował, że ten projekt uchwały to nic innego jak nowelizacja uchwały 
obowiązującej na terenie Gminy Słubice od 2018 r. Projekt uchwały określa i uaktualnia 
reguły przyznawania stypendium naukowego. Podwyższa średnie jakie uczniowie muszą 
uzyskać, aby stać się beneficjentem tego stypendium. Sekretarz przypomniał, że na koniec 
roku szkolnego 2019/2020 osiemdziesięciu uczniów z terenu Gminy Słubice otrzymało 
stypendium naukowe. W tym projekcie podwyższona została też ocena z zachowania z 
poprawnej na dobrą i z bardzo dobrej na celującą. Wójt dodał, że te kryteria muszą być 
zmienione, gdyż zmienił się system oceniania w szkołach. Pytań i uwag nie zgłoszono. 
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, gdyż jeden z radnych miał problem z urządzeniem i 
nie mógł się połączyć z serwerem. 

Uchwała Nr. X V I I . 129.2020 w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, wraz z imiennym rejestrem głosowań stanowi 
załącznik do protokołu. 

Do pkt. 6.5 
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 przedstawił w dwóch zdaniach sekretarz. Sekretarz powiedział, że 
jest to projekt uchwały czysto teoretyczny. Kwota 1308 zł wynikająca z większych dochodów 
z tytułu wpłat ze sprzedaży alkoholu niskoprocentowego i wysokoprocentowego zostaje 
przekazana na zadania realizowane przez szkoły oraz na alternatywne formy spędzania czasu 
wolnego bez nałogu dzieci i młodzieży. Planowana kwota 4000 zł zostaje zwiększona o 
kwotę 1308 zł co daję 5308 zł. 

Pytań i uwag nie zgłoszono. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, oraz 1 głosem 
wstrzymującym się. 

Uchwała Nr. XVII.130.2020 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. 
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Do pkt.7 
Wójt odpowiedział radnemu Dariuszowi Wolińskiego, który wniósł ustną interpelację 

w sprawie drogi powiatowej 6915W Wymyśle - Nowosiadło. Wójt powiedział, że po raz 
kolejny zgłosi ten problem do Zarządu Dróg Powiatowych oraz postara się w budżecie na 
2021 rok wygospodarować niewielką kwotę na drobny remont tej drogi. Wójt odniósł się też 
do pytania radnego na temat nie zapraszania sołtysów na sesję. Powiedział, że ta sytuacja jest 
spowodowana obostrzeniami dotyczącymi sytuacji pandemicznej w naszym kraju. Dodał, że 
Urząd Gminy nie posiada technicznie przystopowanej większej sali na pomieszczenie 
większej ilości osób. Wójt dodał, że sołtysi zgłaszają swoje sprawy bezpośrednio do Urzędu, 
a więc kontakt z sołtysami nadal jest. Kilka zdań dodał przewodniczący rady Sławomir 
Januszewski, który powiedział, że w sąsiednich gijiinach jest też podobna sytuacja. Sołtysi z 
wielkim zaangażowaniem interesują się sprawami lokalnych sołectw, w których działają i na 
pewno chcieliby uczestniczyć w tych sesjach, ale p^zez obecna sytuację jest to nie możliwe. 

Do pkt.8 
Do protokołu z X V I sesji Rady Gminy Słubice nie zgłoszono żadnych uwag ani pytań. 

Protokół został przyjęty 15 głosami „za" 
Protokół z X V I sesji Rady Gminy Słubibe wraz z imiennym rejestrem głosowań 

stanowi załącznik do protokołu. 
Do pkt. 8 

W tym punkcie głos zabrała Katarzyna Milczarek , która zgłosiła powstanie kilku 
dziur na powierzchni asfaltowej na drodze gminnej tzw. „ Górne Łaziska". Dziury powstały 
prawdopodobnie przez wjeżdżające na tę drogę ciężarówki ze żwirem. Radna powiedziała, że 
zdaje sobie sprawę, że te ciężarówki muszą jakoś tą trasą jeździć, ale przekazała sugestię 
mieszkańców, którzy sugerują aby ograniczyć im poruszanie się przez tę drogę np. poprzez 
przejazd tylko w jedna stronę, a powrót inną drogk. Radna dodała, że tych dziur jest na razie 
kilka ale poprzez systematyczne przejazdy tycłi ciężarówek będzie ich znacznie więcej. 
Radna prosi o uzupełnienie tych dziur, by nie stwarzały niebezpieczeństwa dla mieszkańców. 

Radna Teresa Sitkiewicz poinformowała o sporych wyrwach na drodze na Jamno. 
Radna przekazała też zapytania mieszkańców, kjtórzy chcą wiedzieć skąd Gmina posiada 
środki finansowe na zakup samochodu czy też spriętu na potrzeby Gminy Słubice. Dodała, że 
ona sama jak i reszta radnych wie skąd te fundusze są, ale mieszkańcy nie i ciągle się 
dopytują. Prosi wójta o informację w tej sprawie. 

Radna Krystyna Wojtalewicz poprosiła [wójta, by przy składaniu interpelacji do 
Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie drogi 6915W dodał też pobocza drogi powiatowej w 
Studzieńcu. Są w bardzo złym stanie. 

Radny Marek Bogiel poprosił wójta, by latarnie zapalały się troszkę wcześniej, gdyż 
teraz zapalają się jak już ciemno. 

Głos zabrał sekretarz gminy, który przypoibniał, że trwa spis rolny. Samospis trwa do 
końca września a z dniem 1 października w teren ruszają rachmistrzowie. Sekretarz zachęca 
do samospisu. Jeśli, ktoś nie może tego zrobić w domu to w Urzędzie Gminy jest wyznaczony 
do tego punkt, w którym można się spisać. W pzie jakiegoś problemu pracownik gminy 
chętnie pomoże. 
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Przewodniczący Sławomir Januszewski poprosił również przy zgłaszaniu interpelacji 
do Starostwa Powiatowego o dopisanie i przypomnienie zarządcom dróg powiatowych o 
drodze Nowosiadło - Troszyn. Odcinek prowadzący od Skansenu do Troszyna jest bardzo 
popękany. Czas już na naprawę tej drogi. Na razie będą to kosmetyczne naprawy, ale jeśli nic 
nie będzie w tej sprawie zrobione to za pevrien czas droga ta będzie potrzebowała 
generalnego remontu. Przewodniczący przekazał też prośbę mieszkańców o uzupełnianie 
żwirem drogi lokalne oraz prośbę sołtysa z Nojyosiadło o żwir na drogę w kierunku P. 
Jóźwika. 

Głos zabrał Wójt. Na wstępie podziękował druhom i druhnom z ochotniczych straż 
pożarnych w Słubicach, Juliszewie i Łaziskach za bardzo sprawną ewakuację próbną w szkole 
Podstawowej w Słubicach. Wójt podziękował za podjęte działania. Ćwiczenia były bardzo 
dobrze przeprowadzone. Ewakuacja przeszła bardzo sprawnie. W przypadku jakiekolwiek 
zagrożenia szkoła jest bardzo dobrze przygotowana na tego typu sytuację. 

Wójt odpowiedział radnej Katarzyny Milczarek, że postara się uzupełnić te ubytki na 
drodze w tzw. „ Górnych Łazikach". Dodał, że tą drogą przejeżdża ciężki transport z tej 
gminy ale i z sąsiedniej również. Wójt powiedział, ze może uda się wprowadzić pewne 
ograniczenia np. ten przejazd w jedna stronę. 

Wójt wspomniał, że pamięta też o zgłaszanej dziurze na drodze w Rybakach przez 
radną Annę Urbańską, również będzie to uzupełnione. 

Wójt odpowiedział na prośbę radnej Teresy Sitkiewicz o udzielenie informacji z 
jakich środków zakupiono sprzęt w Gminie. Srodld pochodzą z niczego innego jak z budżetu 
Gminy Słubice. Wójt powiedział, że będąc w szkole w Piotrkówku pewien mieszkaniec 
zapytał się go po co został zakupiony ten samochód, na co Wójt mu odpowiedział, że ten 
samochód jest przystosowany i służy do przewozu posiłków do szkoły w Swiniarach i 
Piotrkówku, służy również inkasentowi, który jeździ i zbiera za wodę jak i do rozwożenia 
wszelkiej korespondencji do mieszkańców Gminy Słubice. Samochód został zakupiony na 
potrzeby całej Gminy Słubice a nie na widzimisię radnych czy też wójta. Gmina posiada też 
drugi samochód dostawczo - osobowy , służący do przewozu towaru, sprzętu i osób czyli 
najczęściej pracowników. Sprzęt typu kosiarka bijakowa i rębak również zostały zakupione 
na potrzeby mieszkańców, nie Gminy. Służy do pozbywania się wszelkiego zakrzewienia i 
wykaszania poboczy na terenie gminy Słubice. Wójt przekazał, że na jedno wykaszanie w 
tym roku została wydana kwota około 10 tys. zł, natomiast posiadając swój ciągnik i kosiarkę 
te kwoty są znacznie mniejsze, co daje w skali roku naprawdę spore oszczędności. 

Wójt odpowiedział radnemu Markowi Bogiel, że zegary zostaną na latarniach 
przestawione, gdyż one co około dwa miesiące przestawiają się same, dlatego też zapalają się 
o różnych porach. 

Wójt przypomniał też mieszkańcom Gminy Słubice o zmianach w godzinach 
funkcjonowania Urzędu Gminy Słubice. Powiedział, że po konsultacjach społecznych, jak i 
potrzebach mieszkańców Urząd Gminy w czwartki jest otwarty w godzinach od 9.00 do 
17.00. Dłuższe funkcjonowanie urzędu jest zbie:me z funkcjonowaniem poczty by ułatwić 
mieszkańcom zapłaty w banku jak i w urzędzie. Wójt również zaprosił serdecznie 
mieszkańców do skorzystania z samospisu rolnego w Urzędzie Gminy. 

Wójt dodał, że przypomni także Zarządowi Dróg Powiatowych o drodze do Troszyna 
zgłaszanej przez przewodniczącego Sławomira Januszewskiego. 
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Wójt poinformował, że przygotowuje się do pogłębienia rowu przy oczyszczali na 
zakrzaczenia i w dniu jutrzejszym będą 
ieniem tego rowu, gdyż jest on bardzo 

długości około 100 m. Pracownicy pozbyli się 
wykonywane pierwsze prace związane z pogłęb 
zamulony i woda zarówno z oczyszczali jak i ze stawu słubickiego nie może przepłynąć. 
Do pkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, żfc porządek obrad X V I I Sesji Rady Gminy 
w dniu 23 września 2020 r. został wyczerpany. Podziękował Radzie Gminy za uczestnictwo 
w obradach, oraz wszystkim osobom oglądaj ącyjn sesję drogą elektroniczną, po czym je 
zamknął. 

Protokołowała ) 

Katarzyna Ciastel^ j 

Przewodniczący Rady Gminy 

Sławomir Januszewski 
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