
Protok61 ~r XXVIII.202l 

z XXVIII Sesji ady Gminy Siubice 

odbytej w dni 28 wrzesnia 2021 r. 


Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Slubice odbyly siy w godz. 11.07-12.40 oraz byly 
transmitowane na Zywo w Interpecie. Obrady prowadzil przewodniczl!cy 
Slawomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 osob 
Obecnych - 15 osob tj. 100%. 
W sesji udzial wziyli: 

1. 	 Jacek Kozlowski - wojt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz gIhiny, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik grrtiny, 
4. 	 radni wedlug zall!czonej listy obecnosci, 
5. 	 soltysi wedlug zall!czonej listy obecnosci. 

Do pkt.1 
Slawomir Januszewski - przewodniczl!cy Rady otworzyl obrady XXVIII sesji Rady 

Gminy Slubice, powital wszystkie pani~ i panow radnych, wojta, sekretarza, skarbnik 
i soltysow. Na podstawie listy obecnosqi stwierdzil, ze w sesji uczestniczy 15 radnych, 
co oznacza, ze Rada Gminy Slubice moze obradowac i podejmowac prawomocne uchwaly. 

Do pkt. 2 
Przewodniczl!cy zaproponowal zmiany w porZ<ldku obrad. A mianowlcle 

wprowadzenie pod glosowanie uchwaly r punkcie 7 e, nad ktorl! Rada Gminy obradowala 
na komisji poprzedzajqcej sesjy. 

Poprzedni porZ<ldek obrad, ktory zpstal dostarczony wraz z zaproszeniem na dzisiejszl! 
sesJy: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 

2. 	 Przyjycie porZ<ldku obrad. 
I 

3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci miydzys : syjnej W ojta Gminy za okres od 10 sierpnia 2021 r. 

do 27 wrzesnia 2021 r. 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych i sohysow. 

5. 	 Przyjycie informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Slubice, informacji 
ksztahowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 0 przebiegu 
wykonania planu finansowego samorzqdowej instytucji kultury za I polrocze 2021 r. 

6. 	 Przyjycie informacji 0 stanie realizacji zadan oswiatowych w gminie w roku szkolnym 

2020/2021, w tym 0 wynikach egzc;uninu osmoklasisty, dzialan podejmowanych przez 
szkoly nakierowanych na ksztalcenie uczniow ze specja1nymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oswiaty. 

7. 	 Podjycie uchwal w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Fihansowej Gminy Slubice, 
b) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021, 
c) trybu prac nad projektem uchwalY budzetowej, 
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d) 	 w sprawie usta~enia doplaty do taryfY za zbiorowe odprowadzanie sciekow na terenie 
Gminy Slubice 

8. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. 	 Przyjycie protokolu z XXVII sesji Rady Gminy. 
10. Sprawy rome. 
11 . Zakonczenie obrad. 

Przewodniczqcy poddal pod glosowanie nowy porzqdek obrad. Radni me mieli 
zadnych uwag. 

W wyniku jawnego glosowania rada - stan 15 obecnych jednoglosnie przyjyla 
porzqdek obrad, kt6ry przedstawia siy nastypujqCo: 

1. 	 Otwarcie Sesji. 

2. 	 Przyjycie porzqdku obrad. 

3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci miydzysesyjnej W6jta Gminy za okres od 10 sierpnia 
2021 r. do 27 wrzesnia 2021 r. 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych i soltys6w. 

5. 	 Przyjycie informacji 0 przebiegu wykonania budzetu Gminy Slubice, informacji 0 

ksztahowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 0 przebiegu 
wykonania planu finansowego samorzqdowej instytucj i kultury za I polrocze 2021 r. 

6. 	 Przyjycie informacji 0 stanie realizacji zadan oswiatowych w gminie w roku szkolnym 
2020/2021, w tym 0 wynikach egzaminu 6smoklasisty, dzialan podejmowanych przez 

szkoly nakierowanych na ksztalcenie uczni6w ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oswiaty. 
7. Podjeycie uchwal w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice, 

b) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 , 


c) trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej, 

d) w sprawie ustalenia doplaty do taryfY za zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie 


Gminy Slubice 
e) ustalenia oplaty za scieki dowozone wozami asenizacyjnymi do gminnej Oczyszczalni 

Sciek6w w Slubicach. 
8. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
9. 	 Przyjycie protokolu z XXVII sesji Rady Gminy. 

10. Sprawy rMne. 
11. Zakonczenie obrad. 

Radny Waldemar Stanczak mial prosby, by w punkcie 7 e nie glosowac za uchwalq, tylko 
Jq odrzucic. Uchwala nie jest sprecyzowana. Zostali w niej ujyci tylko mieszkancy 

korzystajqcy z sieci kanalizacyjnej , natomiast nie rna mowy 0 osobach z dom6w 
jednorodzinnych niekorzystajqcych z kanalizacji . Powiedzial, ze dla niego jest to uchwala 

malo sprecyzowana. 
Przewodniczqcy Rady Slawomir Januszewski odpowiedzial, ze uchwala zostala omawiana 

na komisji przed sesjq i zostal jui: przyjyty porzqdek obrad. 
W6jt powiedzial, ze zostal przyjyty juz porzqdek sesji i przy glosowaniu uchwaly kazdy 

radny zaglosuje wed Ie swojego uznania. 
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Do pkt. 3 
Sprawozdanie z dzialalnosci miyd1sesyjnej W6jta Gminy za okres od 10 sierpnia 

do 27 wrzesnia 2021 r. (material w zalqczeQiu). 
I 

Do pkt. 4 
Pytail i uwag nie zgloszono. 

Do pkt. 5 
Przewodniczqcy Rady Gminy przypomnial, ze infonnacja 0 przebiegu wykonania 

budzetu Gminy Slubice, infonnacja 0 ksh ahowaniu siy wieloletniej prognozy finansowej 

oraz infonnacja 0 przebiegu wykonania p~anu finansowego samorzqdowej instytucji kultury 

za I p6lrocze 2021 r. zostala przedstawiona na komisji (material w zalqczeniu). 

Radni nie mieli zadnych zapytan, b~dz uwag. 

Do pkt. 6 
Przewodniczqcy Rady Gminy przypomnial, ze infonnacja 0 stanie realizacji zadan 

oswiatowych w gminie w roku szkolriym 202012021, w tym 0 wynikach egzaminu 

6smoklasisty, dzialail podejmowanych pro ez szkoly nakierowanych na ksztalcenie uczni6w 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ,oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

kuratora oswiaty zostala przedstawiona i om6wiona na komisji (material w zalqczeniu). 

Radni nie mieli zadnych zapytan, tiqdz uwag. 

Do pkt. 7a) 
Przewodniczqcy Rady Gminy ~rzedstawil projekt uchwaly w sprawle zmlany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

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

Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stariowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 7 b) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiaqy Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

przedstawil Przewodniczqcy Rady Gminy Slawomir Januszewski . 

Pytan 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 glosowail sta10wi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 7 c) 
Przewodniczqcy Rady Gminy J?rzedstawil projekt uchwaly w sprawie trybu prac 

nad projektem uchwaly budzetowej. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 ra1nych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 
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Uchwala w sprawie trybu prac nad projektem uchwaly budzetowej wraz z imiennym 
rejestrem glosowan stanowi zal'lcznik do protokolu. 

Do pkt. 7 d) 

Projekt uchwaly w sprawie ustalenia doplaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie 
sciekow na terenie Gminy Slubice przedstawil PrzewodnicZllcy Rady Gminy Slawomir 
Januszewski . 

Radny Waldemar Stanczak powiedzial, ze uchwala dotyczy tylko osob korzystaj'lcych 

z sieci kanalizacyjnej. Nie wziyto pod uwagy osob, ktore maj'l indywidualne zbiorniki 
na nieczystosci. Pominiyci zostali mieszkancy, ktorzy sami na wlasn'l ryky wypompowuj'l 
te nieczystosci. 

Wiycej zapytail, b'ldz uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udziaI15 radnych. 12 radnych glosowaIo za przyjyciem uchwaly, 
przy 1 glosie przeciw i 2 wstrzymuj'lcych siy. 

Uchwala w sprawie ustalenia doplaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie sciekow 

na terenie Gminy Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zru'lcznik 
do protokolu. 

Do pkt. 7 e) 
Projekt uchwruy w sprawie ustalenia oplaty za scieki dowozone wozami 

asenizacyjnymt do gminnej Oczyszczalni Sciekow w Slubicach przedstawil PrzewodnicZllcy 
Rady Gminy Slawomir Januszewski. 

Wojt wyjasnil, ze stawki za wody i scieki ustalaj'l Wody Polskie. Jest to zlozona 
procedura. Nastypuje analiza poniesionych kosztow, jezeli chodzi 0 dostarczanie wody 
do mieszkancow jak i odbior sciekow z terenu gminy Slubice. Jest to liczenie kosztow sprzed 
kilku lat. Gmina Slubice zdecydowala siy na doplaty do dostarczania wody jak i doplaty 
do odbioru sciekow z kanalizacji . Nie moma stosowac doplat na wywoz sciekow wozami 
asenizacyjnymi, poniewaz nie stanowi'l one maj'ltku grniny. Jezeli nie byloby tej doplaty 
to stawki oplat bylyby dwa razy wyzsze. Dodal rowniez, ze gmina podjyla okreslone dzialania 
zeby zredukowac koszty dostarczania wody. Na dzien dzisiejszy woda z grninnych stacji 
uzdatniania wody nie jest juz dostarczana do gminy How. Woda ze Stacji Uzdatniania Wody 
w Grzybowie dostarczana wczesniej do Brzezin i Lasku tez jest tam odciyta. Trwaj'l 
przygotowania i prace zaprzestania zaopatrywania w wody miejscowosci Wolka Niska 
i terenu gminy G'lbin, czyli miejscowosci Przemyslow i Wymysle Nowe. Rozrnowy trwaj'l 
od okolo roku. Na chwily obecn'l wojt jest na etapie podpisywania porozumien zaprzestania 
zaopatrywania s'lsiednich grnin w wody gminy Slubice. W latach nastypnych pozwoli 
to zredukowac koszty i zeby ten wzrost oplaty za wody i za scieki nie byl tak drastyczny 
jak to mialo miejsce w tym roku. 

Radni nie mieli zadnych zapytan, b'ldz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. 5 radnych glosowaIo za przyjyciem uchwaly, 

przy 10 glosach wstrzymuj'lcych siy. 
Uchwala w sprawie ustalenia oplaty za scieki dowozone wozami asenizacyjnymi 

do gminnej Oczyszczalni Sciekow w Slubicach wraz z imiennym rejestrem glosowan stano wi 

zal'lcznik do protokolu. 
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Do pkt. 8 

. W6j~ poprosil ~szystkic.h 0 pow~tfnie ,i ~cz~zenie minut~. ciszy Starosty ~l.ock.iego 
Manusza Bleilka w zWI~zku z Jego traglCr~ smlercI~ oraz Karolmy KaczorowskleJ - zony 
bylego prezydenta Ryszarda Kaczorowski go na uchodzstwie, kt6ra zmarla. W wyniku tych 

smutnych infonnacji i zdarzen uczczono te losoby minut~ ciszy. 

Do pkt. 9 
Przewodnicz~cy Rady Gminy poinfonnowal, ze protok61 z XXVII sesji Rady Gminy 

Slubice zostal przeslany do radnych drog~ flektroniczn~. 
Radni nie mieli Zadnych zapytan, b~dz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial 15 radnr ch. Protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 
Protok61 z XXVII sesji Rady Gmlny Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowan 

stanowi zal~cznik do protokolu. I 

Do pkt. 10 
W6jt powiedzial, ze chcialby zdementowac peWfle kr'}4ce infonnacje. Zadluzenie 

gminy Slubice na dzien dzisiej szy wyn I si 4,7%. Wynika ono z zaci~gniytych kredyt6w, 

m.in. na budowy i modemizacjy Osrodka Zdrowia, zakup samochodu stratackiego 

i rozbudowy sieci wodoci~gowej. Ani obecna Rada Gminy ani w6jt nie zadluZyli gminy. 

Gmina jest w bardzo dobrej kondycji fin~nsowej. W6jt powiedzial, ze chyba katdy samorzqd 

chcialby miec zadluzenie na takim poziomie. Poinfonnowal r6Wfliez, iz niekt6re inwestycje 

trzeba kredytowac. 
Kolejn~ sytuacj(j-, kt6r~ wyjasnil to goszczenie sohys6w na sesji. Ich nieobecnosc byla 

spowodowana obostrzeniami w wyniku irwaj~cej pandemii. Nie jest to wynikiem zlej woli, 
czy niechyci, czy pr6by zaoszczydzenia. lezeli bydzie taka mozliwosc to sohysi byd~ 

zapraszani na posiedzenia. Poza tym z czysci~ sohys6w utrzymywany jest staly kontakt. 

Nie bylo mozliwosci wczesniej ich zaPfosic, poniewaz wedlug wytycznych sala, na kt6rej 
trwaj~ obrady nie byla zbyt duZa, by pG)miescic duZq ilosc os6b, a potrzebne byly odstypy 

miydzy siedUlcymi. Poza tym nie mozJa bylo przenidc obrad do wiykszej sali, poniewaz 

w tej wszystko jest podl~czone pod trahsmisjy na Zywo. W6jt stwierdzil, ze milo mu jest 

goscic sohys6w. I 
Radny Stanislaw Szymanski powiedzial, ze w Budach zostal zasypany glyboki r6w. 

Zapytal kto za to odpowiada. 

Radna Teresa Sitkiewicz zapytala, czy ustalono gdzie byd~ zalozone lampy 

na Grzybowie. Ponadto prosila 0 usuni~cie awarii drog na terenie Grzybowa. Zglosila tez, 

ze na larnnie przy drodze powiatowej w zlym stanie s~ pobocza i zjezdzaj~c na nie moma 

uszkodzic samochod. S~ tez duze dziiury w asfalcie. Zapytala czy wojt moze zglosic 
to do powiatu. 

Radna Krystyna Wojtalewicz znpytala jak wygl~da sytuacja ze scieZk~ rowerow~ 

w Studziencu przy drodze 575. Zglosila rOWfliez, ze przy kapliczce neogotyckiej 
w Studziencu jest uszkodzony mostek i jest tam duZa dziura. Ma swiadomosc, ze jest to droga 
powiatowa, wiyc zapytala czy wojt m;oglby to zglosic do powiatu. Ponadto powiedziala, 

ze przy kapliczce jej m~ wycina kr . ewy i sukcesYWflie sprz~ta smieci. lednak w tym 
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momencie nie jest juz w stanie tego zrobic, poniewaz jest tam bardzo duzo smieci. Przebywa 
tam mlodziez i zostawia po sobie balagan. 

Soltys Bogdan Ryfa zapytal co z rowem przy rondzie w Wymyslu Polskim. 

Czy moma pogl((bic ten row, poniewaz jest tam duzo piasku. Prosil tez 0 wycink(( krzakow 
przy drodze w stron(( Przemyslowa. 

Soltys Ryszard Ziolkowski podzi((kowal wojtowi za zalatane dziury na drogach. 
Zapytal rowniez czy moma pomoc pewnej starszej pani, ktora nie rna wody bie:Z£).cej. Czy 

moma t(( wod(( doprowadzic. Zglosil rowniez, iz na drodze powiatowej od Wymysla 
Polskiego do Piotrkowka przez Swiniary S'l bardzo duze dziury na poboczach. 

Soltys Elzbieta Machala podzi((kowala za usuni((cie krzewow i drzew, ktore zwisaly 

nad drog'l i zagraZaly przejezdzaj'lcym mieszkancom. Zapytala, czy do konca tego roku 
b((dzie wykonana przebudowa drogi przez Budy. Ponadto droga jest wyzlobiona przez wod(( 
i nie moma tam przejechac. Zwrocila si(( z prosb'l do wojta, by zglosil do Zarz'ldu Drog 
o oznakowanie zjazdu na Budy. Gdy si(( jedzie ze Slubic od Wymysla to rue widac tego 

zjazdu. Ponadto drzewa na posesji u panstwa B. w pasie drogowym zaslaniaj'l widok. 
Poprosila rowniez 0 zamontowanie lampy na wjezdzie do Bud. 

Radna Katarzyna Milczarek chciala zwrocic uwag(( w kontekscie powstania budzetu 

na nast((pny rok na potrzeb(( jaka istnieje w miejscowosci Laziska. Zglosila prosb(( 

o zamontowanie chociaZ minimalnego oswietlenia. lest to potrzebne ze wzgl((dow 
bezpieczenstwa szczegolnie w okresie jesielIDo-zimowym i wczesnowiosennym . 

Soltys Kazimiera laniszewska powiedziala, ze chciala si(( dowiedziec co si(( dzieje 
w solectwie Slubice: jakie b((d'l oswietlenia, co z przebudow'l drogi, co z placem 

przy kosciele. 
Soltys Elzbieta Karasek zapytala, czy wojt dzialal cos w sprawie odwodnierua 

miejscowosci Potok. Zglaszala to juz jakis czas temu. Mieszkancy maj'l ci'lgle wod(( 
w piwnicach. ledyny przeplyw, ktory istnieje jest zasypany piaskiem, zamulony. 
W miejscowosci jest niski teren i woda splywa do domow. Zapytala rowniez kiedy zostan'l 

zamontowane lampy solame. Mi((dzy panstwem O. a panstwem S. na koncu wsi S'l 
poprzewracane drzewa, ktore wisz'l nad drog'l. Boi si((, ze wyniknie z tego jakies 

nieszcz((scie. 
Radny Dariusz Wolinski podzi((kowal za pomoc Ochotniczej StraZy Pozamej, 

za wyrownanie drogi do panstwa M. w luliszewie oraz za udroznienie rowu na tererue posesji 
pani U. Poprosil 0 zabezpieczenie srodkow na wykonanie dokumentacji na zrobienie 100-130 

metrow drogi na dzialkach w luliszewie. 
Soltys Miroslawa Marcinkowska poinformowala, ze na prywatnej posesji 

na Grabowcu jest wywieziony azbest. Zapytala czy to musi USUl1'lC wlasciciel. Wydaje si(( jej, 

ze ktos to komus podrzucil. 
Wojt jej odpowiedzial, ze mozliwe, iz ktos to sobie skladuje. Etemit musi byc na 

gruncie prywatnym do momentu zabrania przez firm((. lezeli ktos komus wyrzucil azbest 
to jest to problem wlasciciela. Zaistniala juz sytuacja, iz ktos komus podrzucil 2 Big Bagi 
odpadow budowlanych. lezeli S'l porzucone smieci na gruncie prywatnym za to odpowiada 
wlasciciel. W kwestii etemitu nie rna Zadnego problemu. Trzeba zglosic do urz((du, ze si(( ma 
etemit do zutylizowania i wpisac si(( na list((. Firma przyjezdza i zabiera z posesji. Co roku s'l 
pozyskiwane na to srodki. W tym roku pozyskano 30 000 zl. W poprzednich latach rowniez to 
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bylo zbierane. Raz bylo dofinansowanie 80% a raz w wysokosci 100%. 

Na biez"!co s,,! pozyskiwane srodki. I 
.Sekr~tarz do~al, ~e.jesli kt~s zmien1a dach to trzeba etemit zlo~c ~a .palecie, czyms 

zabezpleczyc, zafohowac 1 zloZyC stoso~e dokumenty do urzydu. Jezeh me w tym roku 

to w nastypnym zostanie to zabrane. 

Radna Sylwia G6recka zapytalal czy jest mozliwosc zamontowania prog6w 

zwalniaj,,!cych na ulicy Chojaki i pocZ"!tku JIicy 10 kwietnia. 
Radna Milena Kaminska poprosila 0 naprawy przystanku na Piotrk6wku oraz poprawy 

wjazdu przy kapliczce. 

W6jt odpowiedzial, ze bydzie to nap,rawione. Jest robiona wycena. 

W6jt odpowiedzial radnemu Stanisfawowi Szymanskiemu, ze w kwestii rowu istnieje 

konflikt miydzy mieszkancami a Wodami Polskimi. W6jt rozmawia i stara siy ten problem 

rozwi,,!zac. 
W6jt odpowiedzial radnej Teresie Sitkiewicz, ze lokalizacje lamp, kt6re byly 

wskazane w solectwie Grzyb6w zostaly zaakceptowane. Podbudowy betonowe juz s,,! 

zainstalowane. Jezeli chodzi 0 poprawy d~6g, to czysc juz zostala wykonana. Trzeba czekac 

teraz na poprawienie kawalka drogi od drpgi wojew6dzkiej. Konieczna jest poprawka. W6jt 

powiedzial, ze postara siy zrobic kaw,alek rowu . tuz za przepustem jad,,!c od drogi 

wojew6dzkiej, by woda mogla splywac. Jezeli chodzi 0 Jamno i drogy powiatow"! 

to jest ta sarna droga, kt6r,,! zglaszala pani soltys Elzbieta Karasek. W sprawie dr6g 

powiatowych to juz dawno zostaly wystosowane prosby 0 poprawy tych dr6g. Byly dwie 
1 

interwencje. Jedna na prosby radnego Danusza Wolinskiego. Odbylo siy wyciycie zakrzaczen 

przy drodze. Druga interwencja nast,,!pila po sztabie kryzysowym. Zostal wykonany przepust 

tuz za rondem w Wymyslu Polskim. Woda z ronda systematycznie zalewala gospodarstwa. 

Od Zarz(j.du Dr6g Powiatowych przyszlo pismo, ze wszystko jest wykonywane na biez"!co. 

Jednak tak nie jest. Pracownicy goJpodarczy urzydu zbieraj,,! smieci przy drogach 

powiatowych oraz przycinaj,,! krzewy. Na chwily obecn,,! baza z G,,!bina pojawia siy 
na terenie gminy Slubice raz w roku. Jeayna rzecz, kt6ra jest robiona to koszenie dwa razy 

do roku drogi powiatowej. Jezeli Ch~dzi 0 zakrzaczenia to odcinek od Piotrk6wka 

do lesnicz6wki przycinali gospodarze, kt6rzy mieszkaj,,! na Piotrk6wku. CZysc usunyli gminni 

pracownicy. Powalone drzewa od Studzienca do Lazisk na drodze powiatowej r6wniez 

usuwali gminni pracownicy. R6wniez na /tym odcinku zbierane S,,! przez nich smieci. 

W6jt odpowiedzial soltysowi Bo~danowi Ryfa, ze wycinky krzew6w przy drodze tez 

musz"! wykonac pracownicy gospodarczy Urzydu Gminy. Jest op6Znienie miesiyczne w 

r6wnaniu dr6g i wycince poboczy prz,ez nawalnice. Nadrabiane s,,! zaleglosci i niedlugo 

wszystko bydzie wyr6wnane i przyciyte. Rowy przy rondzie w Wymyslu Polskim nie s,,! 

gminne tylko wojew6dzkie i powiatowe. Pan soltys dobrze pamiyta, ze interwencja gminy 

i straZak6w Ochotniczej StraZy Pozamej odbywala siy minimum 4 razy w roku. Przy udziale 
I 

Panstwowej StraZy Pozamej pr6bowan6 ratowac zalewane gospodarstwa. W ostatniej akcji , 
w zastypstwie Panstwowej StraZy Poiamej dwie gminne jednostki braly w tym udzial: 

Juliszew i Slubice. Zostaly zastosow~e duze naklady pracy, by t(j. sytuacjy opanowac. 
Obecnie czynione S,,! starania aby upprZ"!dkowac w,,!w6z za rondem. Szukane S(j. srodki 

finansowe. Nie jest to teren gminy a prywatny. Gmina postara siy ten problem rozwi(j.Zac. 
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Nastypnie w6jt odpowiedzial radnej Krystynie Wojtalewicz, ze zostala poprawiona 

dokumentacja sciezki rowerowej. Jutro zostanie wyslana dokumentacja z poprawkami 

zgloszonymi przez projektanta dotycz,!-ce jej przebudowy. Trzeba czekae na dalsze decyzje. 

Na 28 pazdziernika wyznaczony jest tennin narady technicznej. W miydzyczasie zmienilo siy 
kierownictwo, dlatego tez prace stanyly. Teren kapliczki jest systematycznie sprz'!-tany. 

Ostatnio jak byli tam pracownicy nie bylo tak tragicznie. Jezeli zn6w jest balagan, to kolejny 

raz pracownicy sprz,!-tn,!-. Jezeli chodzi 0 mostek to trzeba siy przypomniee zarz'!-dowi 
powiatu, by ten przepust naprawie. 

W6jt odpowiedzial soltysowi Ryszardowi Zi6lkowskiemu, ze rozeznal siy w temacie 

starszej pani. Zaproponowal spos6b, co z tym zrobie. To nie powinien bye tylko i wyl,!-cznie 

problem gminy. W6jt uwaZa, ze ktos tam powinien siy jeszcze zainteresowae. Starsza pani rna 

bliskie osoby, kt6re powinny jej pom6c. Naprawdy S,!- osoby samotne, kt6rym nie rna kto 

pom6c, np. w Wi,!-czeminie czy na Swiniarach. Budowa wodoci,!-gu odpada. W podobnych 

przypadkach zastosowane zostaly inne rozwi¥ania i osoby maj,!- dostyp do wody biez,!-cej. 

W6jt odpowiedzial soltys Elzbiecie Machala, ze decyzje co do drogi na Budach 

utknyly w starostwie. Na chwily obecn,!- w6jt chce ty drogy utwardzic destruktem. W6jt 

pr6buje nam6wie wykonawcy zeby to zrobil. Drugi odcinek drogi chce utwardzie 

nawierzchnia asfaltow,!-. Trzeba czekac na decyzjy starostwa. Prosili 0 uzupelnienie brak6w 

fonnalnych. Zostalo to juz zrobione. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogloszony przetarg 

i nast,!-pi budowa. W kwestii oznakowania i oswietlenia skrzyzowania w6jt zwr6ci siy 

do zarz'!-dcy drogi do bazy w Sannikach z prosb,!- 0 om6wienie co mozna w miary 

obowi¥uj,!-cych przepis6w zrobie, by skrzyzowanie bylo bezpieczniejsze. Wstypnie podciyte 

zostaly zakrzaczenia zeby latwiej bylo wjezdzac. Niestety nie da siy w tym miejscu 

zainstalowae lampy solarnej, poniewaZ jest za duze zadrzewienie. Jest pomysl, by zrobic 

doswietlenie po przeciwnej stronie drogi. 29 wrzesnia w6jt rna spotkanie z przedstawicielem 

finny, kt6ra siy zajmuje instalacj,!- takich oswietlen. Rozezna temat czy poprzez sp61ky Energa 

czy poprzez lokalnego inwestora. Tak sarno bydzie w kwestii Lazisk. W kwestii oswietlen 

w6jt czyni starania, by doswietlie w Slubicach osiedla. Wymienic najgorzej dzialaj,!-ce lapmy. 

Sukcesywnie co roku bydzie siy wymieniae lampy sodowe na lampy ledowe. Ograniczy 

to oplaty za zUZycie energii. 
W6jt odpowiedzial sohys Kazimierze Janiszewskiej, ze w kwestii budowy drogi 

to 28 paidziernika jest narada techniczna. Dzis zostalo przygotowane r6wniez pismo 

z dokumentacj,!- po uwzglydnionych poprawkach projektanta. Gmina zakupila dzialky przy 

kosciele od GS-u, drug,!- zas od inwestora prywatnego. Teraz w6jt prowadzi rozmowy z kuri,!

o przejyciu grunt6w przykoscielnych i uregulowanie pasa drogowego. Ulica Szkolna od ulicy 
Wislanej to jest teren prywatny, dzialki skarbu panstwa. Nie jest to uregulowane prawnie, jest 
balagan w ksiygach wieczystych. W 6jt jest w kontakcie z geodet,!- i staraj,!- siy wydzielie CZ((SC 

gruntu pod pas drogowy. Wst((pne decyzje kurii S,!- na tak. % terenu przy kosciele juz naleZy 

do gminy, a cz((se b((dzie trzeba wydzienawie. W6jt chcialby przej,!-e do maj'!-tku gminy 

to co stanowi pas drogowy. Grunty naleZ'!-ce do kosciola bydzie mozna wydzienawie 

lub wzi,!-c pod uZyczenie. Nast((pnie bydzie trzeba szukae srodk6w finansowych 
na zagospodarowanie tego terenu. Trzeba b((dzie postawie oswietlenie w Przyborowie 

na skrzyzowaniu przy figurce. W6jt jeszcze m6wil 0 bliskosci slupa w pasie drogowym 

na ul. G6rnej. Niestety nie da si(( nic z tym zrobic. Tak bylo ustalone. Nie gmina podejmuje 
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decyzje 0 lokalizacji slupa. Tam jest w<lSki pas drogowy. Czynione s,! prace geodezyjne jezeli 

chodzi 0 drogy do pana M na ulicy G6mej. To jest grunt prywatny. Wlasciciele S,! w stanie 

przekazac ten teren pod pas drogowy zeby drogy uporz'!dkowac. W tym miejscu zarwany jest 

przepust. 
W6jt odpowiedzial soltys Elzbiecie IKarasek , ze lampy na Potoku jliZ S,! zatwierdzone 

przez inwestora. W6jt podjedzie i zobaczY jak wygl,!daj,! drzewa przy drodze powiatowej 

i zglosi do usuniycia. Jak to nie poskutkuje to pracownicy gospodarczy byd,! musieli to zrobic . 
Soltys Elzbieta Karasek jeszcze poJrosila 0 wyciycie olszyny przy mostku. 

W6jt odpowiedzial, ze to nie jest droga gminna. Trzeba zapytac czyje jest to drzewo . 

W6jt przypomnial, ze do 30 wrzesnia jest moZliwosc zgloszenia szk6d powstalych 
w lasach prywatnych do Starostwa Powiatowego w Plocku. 

W6jt odpowiedzial radnemu Dariuszowi Wolinskiemu, ze trzeba utwardzic zjazd 
i odprowadzenie wzdlliZ drogi w Nliszewie. Poinformowal, ze gmina otrzymala 

dokumentacjy do zatwierdzenia. Starostwo czyni starania, aby przebudowac gruntownie drogy 

od Wymysla Polskiego do miejscowoscl Swiniary do pana S. Od Wymysla do polowy 
Juliszewa bydzie poszerzenie pasa dro,gowego. Nastypnie nast,!pi zmiana nawierzchni 

i utwardzenie poboczy. Nie wiadomo kiedy to rna bye zrealizowane i w jakiej formie. 
Soltys Ryszard Zi6lkowski zapytal, czy juz S,! wskazane wszystkie lokalizacje lamp 

solamych. I 
W6jt odpowiedzial, ze tak. Lampyibyd,! gl6wnie na skrzyzowaniach . 

Soltys Bogdan Ryfa zapytal 0 r6w)przy rondzie w Wymyslu Polskim. 

W6jt odpowiedzial, ze czyni starania, by gmina wziyla na siebie poprawienie tego 

rowu. Tylko potrzebne S,! srodki finansow:e. To byd,! duze naklady finansowe. 
W6jt zachycil do systematycznego kontaktu z urzydem i przypominania siy w kwestii 

poprawek i r6wnych innych spraw. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy Slawomir Januszewski w imieniu mieszkanc6w zwr6cil 
siy z prosb,! 0 lampy przy zjezdzie z walu. Jest to waZne skrzyzowanie. Podziykowal panu 

Wasilewskiemu z ZarZ'!-du Dr6g Powiatowych z oddzialu z G,!bina za wykoszenie krzew6w 
I 

na drodze Nowosiadlo-Troszyn. Poprosil w6jta 0 skierowanie do nowego starosty sprawy 
drogi Nowosiadlo-Troszyn. Na odcinku bd wjazdu do muzeum w strony Troszyna droga jest 

coraz gorsza. Poprosil r6wniez 0 wysypapie piachu na drogi. 

Do pkt. 10 
Przewodnicz'!cy Rady Gminy $twierdzil, ze porzCj.dek obrad XXVIII Sesji Rady 

Gminy w dniu 28 wrzesnia 2021 r.1zostal wyczerpany. Podziykowal Radzie Gminy 
za uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom ogl,!daj,!cym sesj (( drog,! elektronicZTI,!, 
po czym j e zamkn,!l. 

Protokolowala 

t:1P ~ 
Kinga Maslanka 
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