
Protok61 Nr XXIX.2021 

z XXIX Madzwyczajnej 


Sesji Rad)\ Gminy Slubice 

odbytej w dniu 2V paidziernika 2021 r. 


Obrady XXIX nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Slubice odbyly siy w godz. 8.30-9.20 
oraz byly transmitowane na Zywo w iIntemecie. Obrady prowadzil przewodnicz<j.cy 
Slawomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 osob 
Obecnych - 15 osob tj. 100%. 
W sesji udzial wziyli: 

1. 	 Jacek Kozlowski - wojt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz grpiny, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik grrliny, 
4. 	 radni wedlug zal<j.czonej listy obecnosci . 

Do pkt. 1 
Slawomir Januszewski - przewodn)cz<j.cy Rady otworzyl obrady XXIX nadzwyczajnej, 

~esji Ra?y Gminy Slub.ice,. powital w~zr.stkie. pan.ie i panow .~adnych, :vojta, sekretarza 
I skarbmk. Na podstawle hsty obecnosCi stwlerdzll, ze w sesJI uczestmczy 15 radnych, 
co oznacza, ze Rada Gminy Slubice moze I bradowa6 i podejmowa6 prawomocne uchwaly. 

Do pkt. 2 
Przewodnicz<j.cy poddal pod glo ,owanie porz<j.dek obrad, ktory zostal dostarczony 

wraz z zaproszeniem na dzisiejsz<j. sesjy. Radni nie mieli Zadnych uwag. 
W wyniku jawnego glosowania l rada - stan 15 obecnych jednoglosnie przyjyla 

porZ<j.dek obrad, ktory przedstawia siy nastypuj<j.co: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 
2. 	 Przyjycie porZ<j.dku obrad. 

3. 	 Podjycie uchwaly w sprawie: 

a) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021. 

4. 	 Sprawy rome. 
5. 	 Zakonczenie obrad. 

Do pkt. 3 a) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

przedstawila skarbnik Henryka Bednare~ . 
Pytail i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 
wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zal<j.cznik do protokolu. 

Do pkt. 4 
Przewodnicz<j.cy Rady Gminy 'Slawomir Januszewski wydumaczyl, ze pieni<j.dze 

z dotacji dla spolki wodnej zostaly zwrocone. Wyniklo to z tego, iz do przetargu 
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nie przys14pil :laden z oferent6w, kt6ry spelnial warunki. W zwi¢u z tym przetarg zostal 
odwolany. 

W6jt powiedzia!, ze zostal rozstrzygnierty przetarg na budower drogi przez Budy Stare. 
Wyloniono oferenta. Jezeli nie berdzie :ladnych sprzeciw6w to nast~pi podpisanie umowy 

nast~pi real izacj a. Czersc drogi zostala juz wsterpnie utwardzona. W6jt uspokoil 

mieszkanc6w, ze wszystko berdzie w naleiytym por~dku. Droga juZ jest w podwyzszonym 

standardzie, a berdzie jeszcze lepiej. Do Urzerdu Gminy wplynerlo pismo od pani sohys 
i mieszkanc6w dotycz~ce obaw co do budowy tej drogi. Jeszcze nie rozpoczerto budowy a juz 

s~ obawy. Byl trocher inny plan budowy tej drogi. Mialo byc utwardzone % odcinka a berdzie 
utwardzony caly odcinek. Po malym zamieszaniu nie z naszej strony droga berdzie utwardzona 

w podw6jnym standardzie. Berdzie zdecydowanie lepiej a wlasciwie juz jest. W6jt nie bardzo 

rozumie oburzenie. Przetarg zosta! rozstrzygnierty w kwocie 316 000 zl. Jest to bardzo dobra 
oferta. 

Zostal takZe ogloszony przetarg na odbi6r odpad6w komunalnych. W najblizszym 

czasie nast~pi rozstrzygniercie. W6jt poinformuje 0 wynikach przetargu. 
W sprawie budowy SUW w Alfonsowie wszystkie prace przebiegaj~ zgodnie 

z harmonogramem. Nast~pila mala awaria na tym odcinku. Powstalo rozszczelnienie, kt6re 
zostalo usunierte. W6jt poprosi1 sohysa 0 uzbrojenie sier w cierpliwosc w sprawie drogi. Gdy 

droga zostanie poprawiano zaraz nasterpuje to sarno. Jest tam dowozona kostka, wjezd:la tam 

cierZki sprzyt.. Na biez~co stara sier utrzymac by droga byla przejezdna a tuz po zakonczeniu 

prac trzeba berdzie sier postarac 14 droger utwardzic. 
W najblizszym czasie gmina przygotowuje sier do przetargu na gruntown~ przebudower 

SUW w Laziskach. W ostatnim czasie nast~pily problemy z zasilaniem z czersci g6mej, czyli 
Grabowiec, W6lka Niska, Laziska, Budy. Stalo sier to ze wzglerdu awarii sieci energetycznej. 

Popalily sier sterowniki w pompach i w systemie sterowania. Wczoraj zosta1o wszystko 

usunierte. 
W6jt poinformowal, ze gmina otrzyma1a wsparcie finansowe z programu Polski Lad 

w wysokosci 5 800 000 zl na odbudower oczyszczalni sciek6w w Slubicach. Otrzymala 

r6wniez wsparcie od wojew6dztwa mazowieckiego na odbudower rowu melioracyjnego 
w miejscowosci Wymysle Polskie kwocie 20 000 zl na wykonanie dokumentacji 

projektowej. W kwocie budzetu na nowy rok berdzie uwzglerdniona kwota 500 000 z1. W6jt 
jest po rozmowach z wlascicielem rowu. Zmierza do podpisania porozumien. Przypomnial, ze 

r6w jest na gruncie prywatnym. 
Zostala zakonczona instalacja lamp solamych w solectwach. Zostaly one 

zamontowane w punktach strategicznych jesli chodzi 0 komunikacjer, bo na skrzyzowaniach 
dr6g. Lampy zlokalizowane s~ w solectwach Grzyb6w, Budy, Zyck Polski, Swiniary i Potok. 

Wszystkie lampy dzialaj~ i spelniaj~ swoj~ funkcjer. 
Zarz~d Dr6g Wojew6dzkich zatwierdzil mapy zlozone przez geodeter dotycz~ce 

przebudowy drogi 575 przez Slubice.18 listopada odberdzie sier narada techniczna i berdzie 

wiadomo wiercej 0 budowie scieiki rowerowej . 
10 listopada nast~pi wydzielenie granic ulicy Szkolnej od ulicy Wislanej Dotyczy 

to przejercia we w1adanie czersci tej drogi i 0 wydzielenie pasa drogowego. Ulica Szkolna 
od ulicy Wislanej do zjazdu na Chojaki nie rna uregulowanego pasa drogowego. W6jt chce 
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to uregulowac. lest po wstypnych rozmow.ach z ksiydzem proboszczem i kurill. Wstypnie 

porozumieli siy co do tego terenu. 

lezeli chodzi 0 prace biezllce na chwily obecnll wszystko wykonywane jest zgodnie z 

planem. Nie rna juz zaleglosci. W6jt pro~il 0 zglaszanie na biezllcO potrzeb dotyczllcych 
wykaszania. Drewno opalowe, kt6re pozyskalismy zostalo rozwiezione do podopiecznych 

Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej. Poinformowal, ze wplynylo pismo od pani doktor 

Kmiecinskiej, iz nie otrzymala zadnej odpowiedzi na zglaszane przez nill problemy. Wszelkie 

sprawy zgloszone przez panill doktor zostaly om6wione. Dotyczylo to zalozenia 

monitoring6w. Pani dostala zgody, ze moze to zrobic na wlasny koszt. Zglaszala tez potrzeby 

zamontowania rolet zewnytrznych. Na to nie wyrazilismy zgody. W kwestii oddzielania 

osrodka zdrowia i budowania sci any na kOI1)'tarzu, r6wniez nie wyrazilismy zgody ze wzglydu 

na aktualne przepisy przeciwpozarowe. Sprawy rozliczania oplaty za wody i energiy 

elektrycznll zostaly rozwi¥ane. Nie jest ptawdll, ze odpowiedzi zadnej nie bylo. Pani doktor 

dostala odpowiedi na pismie. 

Radna Katarzyna Milczarek powiedziala, ze zalozenie lamp w miejscowosciach 

na pewno zwiykszylo bezpieczenstwo lla drogach. Ponowila prosby 0 przychylenie siy 

w nadchodZ4cym budzecie do doswietlenia innych miejscowosci, w kt6rych nie rna 

oswietlenia. Miala na mysli konkretnie Laziska. Nie chodzi 0 doswietlenie czyjegos 

gospodarstwa czy podw6rka, ale newralJ icznych miejsc, takich jak skrzyzowania, zakryty. 
Dzieci chodzll rano do autobusu i jest zrnrok. ZagraZa to bezpieczenstwu tych os6b. 

W ostatnim czasie miala kilka zgloszen, iz Sll nieuprzlltniyte pobocza. 

Radny Stanislaw Szymanski zapYJal co siy dzieje z drogll w Alfonsowie. Czy Sll plany 
by zrobic drogy, czy zaplanowano to w b dzecie. Prosil 0 poprawienie drogi przy akacjach. 

Radny Dariusz Wolinski przyporrinial 0 budowie drogi w luliszewie na ulicy Wielkiej 

Wody. Mialy zostac zabezpieczone srodki na zrobienie dokumentacji. Prosil 0 utwardzenie 

drogi w tyro roku. Tam jest kilkanascie ,budynk6w, zawsze przy asfalcie stoi woda. Drenaz 

przy drodze powiatowej, kt6ry zostal zrobiony, w og61e nie spelnia swojej funkcji. 
Mieszkailcy ProsZ4 0 poprawienie tej drogi od kilku lat. 

Radna Teresa Sitkiewicz podziykiowala za lampy w Grzybowie, za wyr6wnanie drogi 

na lasnym Porybie, zjazdu i wyr6wnanie drogi w strony asfaltu do pana M. Sll zupelnie inne 

warunki do przejazdu. Poprosila 0 wyr6Wnanie dolo na drodze od asfaltu. Ludzie, kt6rzy tarn 
jeZd~ pr6bujllc ominllc doly, wjezdzajll na pole, kt6re jest po zasiewach. 

Radny Marek Bogiel poprosil 0 wyciycie trawy na Illdowisku gminnym. To jest jedyne 
miejsce, w kt6rym w nocy moze wyllldowac helikopter. 

W6jt odpowiedzial radnej Katarzynie Milczarek, ze lampy zostaly umieszczone 

w wymienionych wczesniej solectwach, poniewaz zostaly uzyskane z dotacji przeznaczonej 

tylko na te solectwa. Przypomnial, ze jeden z troskliwych mieszkanc6w zglaszal sprawy 
dotyczllCll wykaszania poboczy. Ktos wycilll sobie zakrzaczenia na prywatnym gruncie 
i zlokalizowal je blisko drogi. W zaden spos6b nie wystawaly one na pobocze ani na drogy. 
W6jt powiedzial, ze grunt6w prywatnydh sprZ4tal nie bydzie. 

W6jt odpowiedzial radnemu Sfanislawowi Szymanski emu, ze droga byla r6wnana. 

Za dwa dni robi siy to sarno co wczdsniej. Na chwily obecnll bydzie czynic starania zeb~ 
wycillc trochy akacji dopiero robic cos wiycej. W kwestii budowy drogi w budzecie nie jest 
nic przewidziane. 
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Nastypnie odpowiedzial radnemu Dariuszowi Wolinskiemu, ze jest po rozmowach 
ze staros~.; Starostwo planuje przebudowy drogi powiatowej. W6jt zapyta starosty jak rna 
to wyglqdac zeby sobie wzajemnie nie przeszkadzac w kwestii budowy. Chodzi 0 zjazd 
na ulicy Wielkiej Wody. Trzeba ustalic wszystko z zarzqdcq drogi. lezeli chodzi 0 kwestiy 
samego zjazdu to trzeba gdzies odprowadzic wody. Woda stoi, poniewaZ nie rna gdzie 
odprynqc. 

Nastypnie odpowiedzial radnej Teresie Sitkiewicz, ze postara siy cos nawiezc 
na drogy w Grzybowie zeby zakryc d6l. 

W6jt odpowiedzial radnemu Markowi Bogiel, ze moma wyciqc trawy na lqdowisku. 
lednak to jest grunt prywatny i inna gmina. Nie moma tam wejsc bez pozwolenia i robic 
czegokolwiek. Mozna tam wejsc i skosic, tylko trzeba porozumiec siy z wlaScicielem. 

Radny Stanislaw Szymanski zglosil, ze lampy w Alfonsowie nadal swiecq siy 
do 12.00 w nocy. 

W6jt odpowiedzial, ze w nastypnym tygodniu chce siy spotkae w kwestii oswietlenia 
i ewentualnej wymiany oswietlenia. Sprawdza kwestiy finansowania i pobierania oplat 
za oswietlenie uliczne. Te oplaty Sq bardzo wysokie. 

Przewodniczqcy Slawomir lanuszewski poprosil 0 przypomnienie staroscie 0 drodze 

Nowosiadlo-Troszyn na odcinku od wjazdu od muzeum do Troszyna. 

Do pkt. 5 
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze porzqdek obrad XXIX nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy w dniu 27 pazdziernika 2021 r. zostal wyczerpany. Podziykowal Radzie 
Gminy za uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom oglqdajqc m sesjy drogq 

elektronicznq, po czyrn je zamknql. 

Protokolowala 

f{¥£~
Kinga Maslanka 

Przewodnic 
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