
Protok61 r XXXI.2021 

z XXXI Sesji ady Gminy Siubice 

odbytej w dniu 25 listopada 2021 r. 


Obrady XXXI Sesji Rady Gminy S bice odbyly siy w godz. 12.10-14.15 oraz byly 
transmitowane na Zywo w Inte ecie. obrady prowadzil przewodnic~cy 
Slawomir Januszewski. 
Stan Rady - 15 os6b 
Obecnych - 15 os6b tj. 100%. 
W sesj i udzial wziyli: 

1. 	 Jacek Kozlowski - w6jt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz g iny, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik gm~ny, 
4. 	 radni wedlug zal~czonej listy obecnosoi, 
5. 	 sohysi wedlug zal~czonej listy Obecnol Ci. 

Do pkt. 1 
Slawomir Januszewski - przewo~icz~cy Rady otworzyl obrady XXXI sesji Rady 

Gminy Slubice, powital wszystkie Paniel i pan6w radnych, w6jta, sekretarza, skarbnik 
i sohys6w. Na podstawie listy obecnosci stwierdzil, ze w sesji uczestniczy 15 radnych, 
co oznacza, ze Rada Gminy Slubice moze obradowac i podejmowac prawomocne uchwaly. 

Do pkt. 2 
Przewodnic~cy zaproponowal zm~any w porz~dku obrad. A mianowicie usuniycie 

z por~dku obrad uchwaly w punkcie 6. q). Tak zdecydowala Rada Gminy na posiedzeniu 
poprzedzaj~cym sesjy. Potrzeba konsultacji lprawnej. 

Poprzedni por~dek obrad, kt6ry zo tal dostarczony wraz z zaproszeniem na dzisiejsz~ 
sesjy: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 
2. 	 Przyjycie por~dku obrad. 
3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci miydzyse~yjnej W6jta Gminy za okres od 28 wrzesnia 2021 

r. do dnia 24 listopada 2021 r. 
4. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 
5. 	 Informacja 0 stanie zdrowia mieszkaflc<f>w. 
6. 	 Podjycie uchwal w sprawie: I 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finapsowej Gminy Slubice, 
2) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021. 
3) zmiany Uchwaly Nr XXI.l49.2020/Rady Gminy Slubice z dnia 18 grudnia 2020 roku 

w sprawie przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problem6w 
Alkoholowych oraz Gminnego Pro~~amu Przeciwdzialania Narkomanii na 2021 rok, 

4) obnizenia sredniej ceny sprzeda:ir drewna przyjmowanej do obliczenia podatku 

lesnego na terenie gminy Slubice, 1 
5) okreslenia wysokosci stawek pod tku od nieruchomosci obowi¥uj~cych na terenie 

gminy Slubice, I 

http:12.10-14.15


6) obnizenia sredniej ceny skupu iyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku 
rolnego na terenie gminy Slubice na 2022 rok, 

7) okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych i zwolnieit od tego 
podatku, 

8) oplaty targowej, 

9) wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej oplaty, 

10) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i por~dku na terenie Gminy Slubice, 
11) ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy, 
12)w sprawie diet oraz zwrotu koszt6w podr6iy sluZbowych radnych, 
13) ustalenia diet dla soltys6w 
14) okreslenia wysokosci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni6w 

objytych wychowaniem przedszkolnym do koitca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w kt6rym koitc~ 6 lat w prowadzonych przez gminy oddzialach 
przedszkolnych w Szkolach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samor~dowym 
w Slubicach, 

15) Rocznego Programu W sp61pracy Gminy Slubice z organizacjami pozaI"lildowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poiytku 
publicznego i wolontariacie na rok 2022. 

7. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. 	 Przyjycie protokolu z XXVIII sesji Rady Gminy. 
9. 	 Przyjycie protokolu z XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
10. Przyjycie protokolu z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
11. Sprawy r6me: 

1. 	 wyniki analiz oswiadczeit maj~tkowych radnych za 2020 rok, 
2. wyniki analiz oswiadczeit maj~tkowych pracownik6w Urzydu Gminy i kierownik6w 
jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok, 
3. 	 wolne wnioski radnych. 

12. Zakoitczenie obrad. 

Przewodnicz~cy poddal pod glosowanie nowy porz~dek obrad. Radni nie mieli 
Zadnych uwag. 

W wyniku jawnego glosowania rada - stan 15 obecnych jednoglosnie przyjyla 
por~dek obrad, kt6ry przedstawia siy nastypuj~co: 

1. 	 Otwarcie Sesji. 
2. 	 Przyjycie por~dku obrad. 
3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci miydzysesyjnej W6jta Gminy za okres od 28 wrzesnia 

2021 r. do dnia 241istopada 2021 r. 
4. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 
5. 	 Informacja 0 stanie zdrowia mieszkaitc6w. 
6. 	 Podjycie uchwal w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice, 
2) zmiany uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021. 
3) zmiany Uchwaly Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Slubice z dnia 18 grudnia 2020 

roku w sprawie przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 
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Problem6w Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania 

Narkomanii na 2021 rok, 
4) obni:renia sredniej ceny sprzeda drewna przyjmowanej do obliczenia podatku 

lesnego na terenie gminy Slubice, 
5) okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci obowil:lzuj,!cych 

na terenie gminy Slubice, 
6) obnizenia sredniej ceny skupu . ta przyjmowanej jako podstawa obliczania 

podatku rolnego na terenie gmin Slubice na 2022 rok, 
7) okreslenia wysokosci stawek p I datku od srodk6w transportowych i zwolnien 

od tego podatku, 

8) oplaty targowej, 
9) wyboru metody ustalenia opla , za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej oplatt, 

10) uchwalenia Regulaminu utrzytnia czystosci i por:lij.dku na terenie Gminy 
Slubice, 

11) ustalenia wynagrodzenia W 6jta iny, 

12) diet oraz zwrotu koszt6w POdr6zt sluzbowych radnych, 

13) okreslenia wysokosci oplat za ~9rzystanie z wychowania przedszkolnego uczni6w 

objytych wychowaniem przed~zkolnym do konca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w kt6rym konc~ 6 lat w prowadzonych przez gminy oddzialach 

I 
przedszkolnych w Szkolach Podstawowych oraz w Przedszkolu Samor:lij.dowym 

w Slubicach, I 
14) Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Slubice z organizacjami pozar:li).dowymi 

oraz podmiotami wymieniOnYnli w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci poZytku 

publicznego i wolontariacie na rr k 2022. 
7. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapyta~ia. 

8. 	 Przyjycie protokolu z XXVIII sesji R..ady Gminy. 

9. 	 Przyjycie protokolu z XXIX nad~Czajnej sesji Rady Gminy. 
10. Przyjycie protokolu z XXX nadzwyezajnej sesji Rady Gminy. 

11. Sprawy r6me: 	 I 
1. 	 wyniki analiz oswiadczen maj'!tr OWYCh radnych za 2020 rok, 
2. 	 wyniki analiz oswiadczen maj'!tkowych pracownik6w Urzydu Gminy 

i kierownik6w jednostek organi cyjnych gminy za 2020 rok, 

3. 	 wolne wnioski radnych. 

12. Zakonczenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z dzialalnosci miyd , sesyjnej W6jta Gminy za okres od 28 wrzesnia 

do 24 listopada 2021 r. (material w zal'!cze iu). 

Do pkt. 4 
Radna Jadwiga Lewandowska z uwagi na fakt, iz w6jt wspomnial 

o przebudowie drogi Budy-Laziska zapytala na jakim etapie jest ta budowa i remont. Prosila 
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w6jta 0 wyjasnienie na jakim odcinku berdzie budowa tej drogi, poniewaz w zwi~zku 
z budow~ tej drogi pojawiaj~ sier liczne nieporozumienia. 

Radna Katarzyna Milczarek powiedziala, ze w zwi~u z budow~ tej drogi 
mieszkatlcy wsi sC:}Siednich pytaj~ kiedy berdzie ich kolej, bo tez jest zla nawierzchnia. 
Chcieliby miec dobry dojazd do swoich gospodarstw. Zapytala czy w zwi~zku z tym s~ jakies 
plany na przyszlosc. 

Radny Dariusz Wolinski zapytal 0 droger G39 w miejscowosci Sady. Kiedy berd~ 

jakies posterpy w zwi~zku z utwardzeniem tej drogi. 
Radna Teresa Sitkiewicz zglosila droger powiatow~ przez Jamno. Jest w bardzo zlym 

stanie. Zapytala czy w6jt moze wplyn~c na starostwo zeby cos zdzialali z t~ drog~. 
Radna Sylwia G6recka zapytala 0 lampy na ulicy Chojaki od pani G. do ulicy 

10 kwietnia. Zapytala r6wniez czy moma wyci~c akacje znajduj~ce sier przy tej ulicy. 
Radna Katarzyna Milczarek ponowila prosber mieszkanc6w Lazisk 0 zabezpieczenie 

srodk6w na zrobienie oswietlenia w tej miejscowosci ,chociaz w minimalnym zakresie. 
Radny Slawomir Szymanski zglosil, ze na zakrercie kolo pana R. nie swieci sier lampa. 

Zapytal r6wniez 0 dalsze prace wykonywane w zwi~u z usunierciem korzeni po akacjach 
na drodze w Alfonsowie. 

Radna Krystyna Wojtalewicz nawi~ala do sprawozdania w6jta, ze bral udzial 
w naradzie w zwi~u z przebudow~ drogi w Slubicach. Zapytala, czy byla na nim mowa 
o budowie scieZki rowerowej w miejscowosciach Slubice i Studzieniec. 

Do pkt. 5 
Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze infonnacja 0 stanie zdrowia 

mieszkanc6w zostala przeslana mailowo przez pani~ doktor Damarer Nawarra oraz pani~ 
doktor Bogumiler Kmiecinsk~ i zostala przedstawiona na komisji (material w zal~czeniu). 

Radni nie mieli zadnych zapytan, b~dz uwag. 

Do pkt. 6.1) 
Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie zmlany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice. 
Pytan i uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjertajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zal~cznik do protokolu. 

Do pkt. 6.2) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

przedstawil Przewodnicz~cy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 
Pytall i uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjertajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie zmiany Uchwaly BudZetowej Gminy Slubice na rok 2021 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zal~cznik do protokolu. 
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Do pkt. 6.3) 
Przewodnicz<!cy Rady Gminy prz dstawil projekt uchwaly w sprawie zmiany 

Uchwaly Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Iubice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie 
przyjycia Gminnego Programu Profilakty Ii i Rozwi<!zywania Problem6w Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania arkomanii na 2021 rok. 

Pytail i uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udziaI15 radny h. 14 radnych glosowalo za przyjyciem uchwaly, 

przy 1 glosie wstrzymuj<!cym siy 

Uchwala w sprawie zmiany Uchwar Nr XXI.149.2020 Rady Gminy Slubice z dnia 
18 grudnia 2020 roku w sprawie przyjycia Ghlinnego Programu Profilaktyki i Rozwi<!zywania 
Problem6w Alkoholowych oraz Gminnego r rogramu Przeciwdzialania Narkomanii na 2021 
rok wraz z imiennym rejestrem glosowail stanowi zal<!cznik do protokolu. 

Do pkt. 6.4) I 
Projekt uchwaly w sprawie obnizen~a sredniej ceny sprzedai:y drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku lesnego na terenie giminy Slubice przedstawil PrzewodnicZ<!cy Rady 
Gminy Slawomir Januszewski. 

Zapytarl, b<!dz uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udzial 15 radny h. U chwala zostala przyjyta jednoglosnie. 
Uchwala w sprawie obnizenia sr,edniej ceny sprzedai:y drewna przyjmowanej 

do obliczenia podatku lesnego na terenie l liny Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowail 
stanowi zal<!cznik do protokolu. 

Do pkt. 6.5) 
Projekt uchwaly w sprawie okresleqia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 

obowi<!zuj<!cych na terenie gminy ~ przedstawil PrzewodnicZ<!cy Rady GminySlutJice 
Slawomir Januszewski. 

Radni nie mieli :zadnych zapytail, b<! z uwag. 
W glosowaniu bralo udzial15 radny h. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie okreslenia ~sokosci stawek podatku od nieruchomosci 

obowi¥uj<!cych na terenie gminy SlubicJ wraz z imiennym rejestrem glosowail stanowi 

zal<!cznik do protokolu. I 

Do pkt. 6.6) 
Projekt uchwaly w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu i:yta przyjmowanej 

jako podstawa obliczania podatku rolnego pa terenie gminy Slubice na 2022 rok przedstawil 
Przewodnicz<!cy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 

I 

Radni nie mieli zadnych zapytail, b<!d!z uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnY~h. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie obnizenia sre~ej ceny skupu i:yta przyjmowanej jako podstawa 


obliczania podatku rolnego na terenie gmin Slubice na 2022 rok wraz z imiennym rejestrem 
glosowail stano wi zal<!cznik do protokolu. 

Do pkt. 6.7) 
Projekt uchwaly w sprawie okre~lenia wysokosci stawek podatku od srodk6w 

transportowych i zwolnien od tego podatku przedstawil Przewodnicz<!cy Rady Gminy
I 

Slawomir Januszewski. PrzewodnicZ<!cy ~ady stwierdzil, ze projekt uchwaly jest bardzo 
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zlozony i zostal szczeg610wo omawiany na komisji. Og6lna zwyZka podatkowa wynosi 3,3% 
w por6wnaniu ze stawkq ubieglorocznq. W ubieglym roku stawka nie zostala podwyzszana. 

Radni nie mieli Zadnych zapytail, bqdz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjtrta jednoglosnie. 
Uchwala w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodk6w transportowych 

zwolnieil od tego podatku wraz z imiennym rejestrem glosowail stanowi zalqcznik 
do protokolu. 

Do pkt. 6.8) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie oplaty targowej. 

Pytail i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjtrta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie oplaty targowej wraz z imiennym rejestrem glosowail stanowi 


zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 6.9) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie wyborn metody 

ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
oplaty. 

Pytail i uwag nie zgloszono. 

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

Uchwala w sprawie wyborn metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami 


komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty wraz z imiennym rejestrem glosowail 
stanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 6.10) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Slubice. 
Pytail i uwag nie zgloszono. 
W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjtrta jednoglosnie. 
Uchwala w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku 

na terenie Gminy Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowail stanowi zalqcznik 
do protokolu. 

Do pkt. 6.11) 
Projekt uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy przedstawil 

Przewodniczqcy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 
Radny Waldemar Stailczak sprostowal, ze wynagrodzenie w6jta wynosi 9.300,00 zl 

brntto a nie netto jak to przedstawil przewodniczqcy. 
Radni nie mieli witrcej zapytail, bqdz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjtrtajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy wraz z imiennym 

rejestrem glosowail stanowi zalqcznik do protokolu. 
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Do pkt. 6.12) 
Projekt uchwaly w sprawie diet or zwrotu koszt6w podr6Zy sluzbowych radnych 

przedstawil Przewodnicz~cy Rady Gminy SI womir Januszewski. 
Radni nie mieli Zadnych zapytail, b~qz uwag. 
W glosowaniu bralo udziaI15 radnyoh. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie diet oraz zkotu koszt6w podr6Zy sluzbowych radnych 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stano~ zal~cznik do protokolu. 

Dopkt.~I~ I 
Projekt uchwaly w sprawie okreslenfa wysokosci oplat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczni6w objytych wychowaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w kt6rym koncz~1 6 lat w prowadzonych przez gminy oddzialach 
przedszkolnych w Szkolach Podstawo)VYch oraz w Przedszkolu SamorZ(!dowym 
w Slubicach przedstawil Przewodnicz~cy R~dy Gminy Slawomir Januszewski. 

Radni nie mieli Zadnych zapytail, b~qz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial15 radny¢h. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 

Uchwala w sprawie okreslenia ~sokosci oplat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczni6w objytych wychoJaniem przedszkolnym do konca roku szkolnego 

I 
w roku kalendarzowym, w kt6rym koncz~1 6 lat w prowadzonych przez gminy oddzialach 

przedszkolnych w Szkolach PodstawofYch oraz w Przedszkolu Samorz~dowym 

w Slubicach wraz z imiennym rejestrem glOl owan stanowi zal~cznik do protokolu. 

Do pkt. 6.14) 
Przewodnicz~cy Rady Gminy prz dstawil projekt uchwaly w sprawie Rocznego 

Programu Wsp6Ipracy Gminy Slubice z ~rganizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 0 l ZialalnOSCi poZytku publicznego i wolontariacie 
narok 2022. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radny h. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie Rocznego Prog~amu Wsp6lpracy Gminy Slubice z organizacjami 
pozar~owymi oraz podmiotami wymidnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialainosci 
pOZytku pUblicznego i wolontariacie na ~ok 2022 wraz z imiennym rejestrem glosowan 
stano wi zal~cznik do protokolu. 

Do pkt. 7 
W6jt odpowiedzial radnej JadwidzelLewandowskiej, ze plan byl taki, iz droga bydzie 

utwardzona na odcinku 900 metr6w bie~9ych i okolo 300 metr6w utwardzonej destruktem 
w strony drogi wojew6dzkiej. Na dzien dzi iejszy plan jest taki, ze droga bydzie utwardzona 

na calym odcinku do drogi wojew6dzkiej. Na 950 metrach bydzie wykonana nawierzchnia 

asfaltowa i utwardzone pobocza. Pozostala~czyse zostanie utwardzona destruktem w kierunku 
drogi wojew6dzkiej. Z koncem listopad powinna bye cala droga utwardzona. Ponadto 

z funduszu MIAS przy wsparciu wojew6d a mazowieckiego zainstalowane zostaly lampy 
sol arne , kt6re ~ drogy doswietlaj~. Gmina 'zyni starania, by doswietlic skrzyzowanie z drog~ 
wojew6dzk~. Zostaly przeprowadzone ro~owy z zarZ(!dc~ drogi wojew6dzkiej 0 dodatkowe 
oznakowania skrzyzowania z drog~ gminn~. Na chwily obecn~ zostal wymieniony jeden 
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hydrant s,!siaduj,!cy z pasern drogowyrn drogi w Budach. W przyszlyrn roku zostan,! 

wyrnienione jeszcze dwa, ktore S,! wiekowe. Zostaly usuniyte zakrzaczenia, ktore znajdowaly 

siy w pasie drogowyrn. Droga zostala juz wyrownana. Trwaj,! tam juz prace. Zostalo 
rozlozone kruszywo. 

Wojt odpowiedzial radnej Katarzynie Milczarek, ze skrzyzowanie w Laziskach 

zostanie utwardzone. Droga jest systernatycznie poprawiana, jednak rolnicy rnaj,!cy pola 
przy tej drodze, podoruj,! j,!. Na odcinku okolo 20 rnetrow droga zostanie utwardzona 

nawierzchni,! asfaltow,!. To zdecydowanie poprawi kornfort zjazdu. 
W poniedzialek wojt spotka siy z osobami odpowiedzialnyrni za oswietlenie uliczne. Odbyd,! 

siy negocjacje ceny energii na nowe lata. Wstypnie nieodplatnie zostanie wyrnienionych kilka 
opraw swietlnych. W ojt bydzie prowadzic rozmowy dotycZ£lce wyrniany lamp rtyciowych 

oraz zakladania nowych lamp. Chcialby wyrnienic lampy na lampy LED, ktore S,! oszczydne. 
Doszla rowniez sprawa oswietlenia ronda na Wyrnyslu Polskirn. Lampy, ktore tam siy 
znajduj,! rowniez bydzie trzeba wyrnienic na LED po to, by oszcz~dzic na energii i kosztach. 

Wojt rnial spotkanie z firm,!, ktora wspornaga grniny w kwestii oswietlenia i energii. Obecnie 
analizowane S,! warunki, ktoryrni obci'!Zono grniny i zawarte umowy. Analizowane S,! 
rachunki i platnosci za oswietlenie. Wojtowi wydaje siy, ze firma dostarczaj,!ca energiy 
obci~a grniny w niewlaSciwy sposob. Gmina bydzie wnioskowac z funduszu MIAS 
o uzyskanie srodkow na lampy solarne dla solectw, ktore nie korzystaly 
z niego. 

Wojt odpowiedzial radnej Sylwii Goreckiej, ze rzeczywiscie na ulicy Chojaki nie rna 

larnpy w newralgicznyrn rniejscu. Chcialby jak,!s larnpy solam,! tam zakupic. lesli chodzi 
o drzewa, to podejrnie rozmowy z wlaScicielami, by te drzewa USUll,!C. 

Nastypnie odpowiedzial radnernu Dariuszowi Wolinskiernu, ze droga G39 na chwily 
obecna wygl'!da fatalnie. W tyrn roku dosc duzo zostalo wykoszonych rowow przez rome 
podmioty rn.in. samorZ£ld grniny wl,!czyl siy w ratowanie rolnikow, chociaZ nie do konca jest 
to praca grniny. Starano siy pornoc. Czyszczono rowy prywatne nienale2:'!ce do grniny, 
poniewaZ zalewane byly pola i posesje zamieszkale. Prosil soltysow, by uczulili rnieszkancow 
zeby nie zasypywali rowow istniej,!cych i dbali 0 nie. 

Wojt odpowiedzial radnej Teresie Sitkiewicz, ze kwestiy drogi powiatowej podejrnuje 
siy juz ktorys rok. Systernatycznie pani soltys z Potoku to zglasza. Zrnienil siy starosta, ktory 

byl w grninie Slubice z wizyt'!. Wojt zglaszal rnu wiele potrzeb jesli chodzi 0 utrzyrnanie drog 
powiatowych. Czysc zakrzaczen zostala wyciyta przy drodze powiatowej w luliszewie. 

Wojt odpowiedzial radnernu Stanislawowi Szyrnanskiernu, iz wie 0 larnpie przy panu 
R. w Alfonsowie. Prosil wszystkich, by zglaszali na biez'!co niedzialaj,!ce lampy 
do inspektora laroslawa Lenarcika. Bardzo czysto przestawiaj,! siy zegary w lampach. 

Nastypnie odpowiedzial radnej Krystynie Wojtalewicz, ze ternatern rozmow 
na naradzie byla przebudowa drogi 575 przez Slubice. Sprawa budowy scieZki rowerowej siy 
przedluZa przez sprawy formalne. Droga jest wojewodzka i inwestorem jest Z~d Drog 
Wojewodzkich. Wojt rna nadziejy, ze przy drobnej pornocy gminy uda siy zrealizowac 
przebudowy drogi i scieZki rowerowej. Dzisiaj odbylo siy okazanie granic w terenie Slubic. 
Gmina bydzie dalej ty inwestycjy wspornagac. 
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Do pkt. 8 
Przewodnicz'lcy Rady Gminy poinfl owal, ze protok61 z XXVIII sesji Rady Gminy 

Slubice zostal przeslany do radnych drog'l elektronicZll'l. 
Radni nie mieli Zadnych zapytail, b'ldz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial 15 radnydh. Protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 
Protok6l z XXVIII sesji Rady Gmi~y Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowan 

stanowi zal'lcznik do protokolu. 

Do pkt. 9 t 
Przewodnicz'lcy Rady Gminy poinfi rmowal, ze protok61 z XXIX nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy Slubice zostal przeslany do ra ych drog'l elektronicZll'l. 

Radni nie mieli Zadnych zapytafl, b'lrz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 

Protok61 z XXIX nadzwyczajnej Isesji Rady Gminy Slubice wraz z imiennym 
rejestrem glosowail stano wi zal'lcZllik do prptokolu. 

Do pkt. 10 
PrzewodnicZ'lcy Rady Gminy poin~ormowal, ze protok61 z XXX nadzwyczajnej sesji 

Rady Gminy Slubice zostal przeslany do raEych drog'l elektronicZll'l. 
Radni nie mieli Zadnych zapytail, b~dz uwag. 
W glosowaniu bralo udzial 15 radn~ch. Protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 
Protok61 z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Slubice wraz z imiennym rejestrem 

glosowail stano wi zal'lcznik do protokolu. I 

Do pkt.ll 1 
W6jt prosil wszystkich 0 roz I agy i niebagatelizowanie spraw zwi'lzanych 

z pandemi'l. Ze wzglydu na rosn'lcy wzrFt zakazen w poniedzialek przywr6cona zostanie 
praca zdalna lub hybrydowa w urzydzie. ie chce, by urz'ld przestal funkcjonowac. Bydzie 

moi:na w urzydzie zalatwic kai:d'l sprawy. Urz'ld bydzie zamkniyty, ale pracownicy zejd'l do 
wszystkich. Jednak nie bydzie czynna kasa. 

W6jt m6wil, ze zostala przygotow±a uchwala w sprawy diet soltys6w. Trzeba jednak 
jeszcze skonsultowac siy z radq prawny , w pewnych kwestiach. Glosowanie odnosnie tej 

uchwaly zostanie przelozone na 1nastypn~sesjy. Powstala inicjatywa, by zrobic to jeszcze 
w innej wersji. Wzrost tej diety dotyczyl bydzie wszystkich soltys6w. Pomysl jest taki, by 

soltys dostawal diety miesiyCZll'l. bez zale osci czy odbydzie siy wtedy sesja. Proponuje siy 
wzrost 0 50% wynagrodzenia. Ta uchwa a i tak bydzie obowi'lzywala od listopada. Dieta 

za listopad zostanie wyplacona w P6Zniejs~m terminie 
Ze wzglydu na problemy w miejscowosci Wymysle Polskie przy rondzie gmina 

zwr6cila siy do marszalka 0 wsparcie. G1 ina otrzymala 20 000 zlotych na prace projektowe. 
Umowa z projektantem i geodet'l zostala ppdpisana. Gmina podjyla siy tego wyzwania. Z racji 
tego, ze grunty, na kt6rych jest r6w s'l pfYjWatne podpisze siy porozumienie. Gmina podejmie 
siy naprawy tego rowu. Jest to sprawa wsp6lna powiatu, gminy i wojew6dztwa. 
Jest to skrzyzowanie dr6g wojew6dzkiej iz powiatow'l. ale mieszkaj'l przy niej mieszkailcy 
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gminy Slubice. Wsp6lnymi silami w 2022 roku trzeba ten r6w odbudowac. Marszalek 
przeznaczy na realizacjy tej drogi kwoty 500 000 zlotych. 

W6jt podziykowal wszystkim radnym, panu Przewodnicz(},cemu i pracownikom 
urzydu za pracy, kt6r(}, ostatnio wykonali, czego efektem jest ogromna pula srodk6w 
zewnytrznych, kt6re udalo siy uzyskac na inwestycje w gminie Slubice. 

Sytuacja z odpadami jest odrobiny lepsza. W kolejnym roku bydzie taniej jezeli chodzi 
o odbi6r odpad6w. Nowe przepisy pozwalaj(}, na znajdowanie os6b, kt6re nie chc(}, placic 
za smieci. 

W6jt poinformowal, ze wyslal do samorz(},du miasta i gminy Sanniki pismo z prosb(}, 
o podpisanie porozurnienia w kwestii zaprzestania dostarczania wody w miejscowosciach 
z terenu gminy Sanniki. Z terenu gminy G(},bin bydzie ustalany termin zaprzestania zasilania 
wwody. 

W kwestii budowy z SUW w Alfonsowie termin siy odrobiny przesuwa. Firma 
buduj(},ca zapewnia, ze do konca roku wszystko zostanie zrobione. 

Soltys Elzbieta Machala zapytala, czy rolnicy, kt6rzy nie sprZ(}.tnyli w tym roku zboZa 
z p61 mog(}, skladac do gminy wnioski 0 umorzenie podatku. 

W6jt odpowiedzial, ze byly szacowane straty dotycZ(}.ce nawalnic i ulew. Tych 
wniosk6w bylo 136. Moma bylo ubiegac siy do wojewody 0 zwrot srodk6w poniesionych. 
Jak to zostanie rozpatrzone nie wiadomo. Wszystko bydzie rozpatrywane indywidualnie. 
Moma umorzyc ewentualnie jakies zaleglosci a nie biez(},cy podatek. Moma siy z tak(}, prosb(}, 
zwracac zawsze. Jeden z gospodarzy nie chcial siy zgodzic z wyszacowanymi stratami. 
Komisja skladaj(},ca siy m.in. z pracownik6w urzydu dziala wedlug wytycznych wojewody. 
Ani w6jt ani komisja sami nie wymyslaj(}, przepis6w wedlug, kt6rych dzialaj(},. Trzeba 
szacowac wedlug wytycznych wojewody. 

Soltys Kazimiera Janiszewska stwierdzila, ze chcialaby chociaz dwa razy w roku 
spotkac siy z w6jtem i soltysami na zebraniu. 

W6jt odpowiedzial, ze moma siy spotkac razem. Trzeba ustalic dogodne terminy. 

Do pkt. 11.1) 
Przewodnicz(},cy Rady Gminy Slawomir Januszewski przedstawil wyniki analiz 

oswiadczen maj(},tkowych radnych za 2020 rok (material w zal(},czeniu). 

Do pkt. 11.2) 
Sekretarz Przemyslaw Nowacki przedstawil wyniki analiz oswiadczen maj(},tkowych 

pracownik6w Urzydu Gminy i kierownik6w jednostek organizacyjnych gminy za 2020 rok 
(material w zal(},czeniu). 

Do pkt. 11.3) 
Radny Dariusz Wolinski w imieniu druh6w z OSP podziykowal w6jtowi 

za wsp6lpracy. 
W6jt r6wniez podziykowal za wsparcie strazakom. 
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Do pkt.12 
Przewodnicz~cy Rady Gminy stwier~zil' ze porz~dek obrad XXXI Sesji Rady Gminy 

w dniu 25 listopada 2021 r. zosta wyczerpany. Podzi~kowal Radzie Gminy 
za uczestnictwo w obradach oraz wszystki osobom ogl~daj~cym sesj g~ elektroniczn~, 

po czym je zamkn~l. 

CllfIIQZlrcy Rady Grniny Protokolowab 

{l(L ~ 
ir JanuszewskiKinga Maslanka 
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