XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
07.05.2021 09:00
Dom Kultury w Słońsku przy ul. Granicznej 1
Czas otwarcia: 07.05.2021 09:00
Zrealizowany porządek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 29.12.2020 r., XX nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 22.01.2021 r., XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z
dnia 22.02.2021 r., oraz z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 30.03.2021 r.
3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad i uchwalenie porządku obrad
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy
Słońsk
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
8. Autopoprawka Klubu Radnych Nasza Gmina Słońsk do projektu uchwały w sprawie
tymczasowego obniżenia diet radnych na czas trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej
Polskiej
9. Podjęcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych na czas trwania stanu
epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek
stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia
niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej
11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach:
Słońsk
12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej „LOTUR”
13.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości
położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk
14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia
30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
15.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk skierowanego do
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
16.
Interpelacje radnych
17.
Wolne wnioski
18.
Zakończenie sesji
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
Sesję rozpoczęła o godz. 907 Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz słowami „Otwieram XXIII
zwyczajną sesję Rady Gminy Słońsk” i powitaniem Wójta Gminy, Skarbnika, Radnych Gminy, oraz
przedstawiciela Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Pana Franciszka Jamniuka.
Po czym uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłym Zygmuncie Kaczmarku, Radnym V kadencji
Rady Gminy Słońsk.

1 z 24

2.
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 29.12.2020 r.,
XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 22.01.2021 r.,
XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 22.02.2021 r.,
oraz z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 30.03.2021 r.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 29.12.2020 r.
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:08

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:08

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

15
0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba

Za

2. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 22.01.2021 r.
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:15

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:16

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za
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15

Liczba obecnych
Liczba nieobecnych

15 Głosy przeciw
0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba

Za

2. Przyjęcie protokołu z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 22.02.2021 r.
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:17

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:17

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

15
0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba

Za

2. Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Słońsk z dnia 30.03.2021 r.
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
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Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:17

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:18

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

15
0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba

Za

3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad i uchwalenie porządku obrad
Przewodnicząca poprosiła o dodanie pkt 3A, pod którym znajdował by się wniosek Klubu Radnych
Nasza Gmina Słońsk w sprawie autopoprawki do uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet
radnych na czas trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej
3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad i uchwalenie porządku obrad
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:09

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:10

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane
Szczegóły głosowania
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15
0
0
0

Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba

Za

4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania uchwał
Rady Gminy Słońsk
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od 29.12.2020 r. do 05.05.2021 r., oraz
sprawozdanie z wykonania uchwał z XIX, XX, XXI i XXII sesji Rady Gminy Słońsk.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy
Słońsk
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 09:20

07.05.2021 09:28

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na
2021 rok.
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Słońsk na 2021 rok.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Słońsk na 2021 rok.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytań do projektu uchwały na sesji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Słońsk na 2021 rok i poddała Radzie Gminy pod głosowanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 09:28

07.05.2021 09:37

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok
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XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:37

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:37

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

14
0

0 Głosy wstrzymujące się

1

Głosy nieoddane

0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Wstrzymujący się Wojciech Stybel

Za

Agnieszka Jamniuk
Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na
2021 rok.
Uchwała nr XXIII/164/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
stanowi załącznik do protokołu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik. Pożyczka dotyczy sfinansowania zadania – Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytań do projektu uchwały na sesji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki i poddała
Radzie Gminy pod głosowanie.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 09:38

07.05.2021 09:40

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:40

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:41

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

14
0
1
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Wstrzymujący się Wojciech Stybel

Za

Agnieszka Jamniuk
Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwała nr XXIII/165/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki, stanowi załącznik do protokołu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik. Pożyczka dotyczy sfinansowania zadania – Przebudowa
świetlicy wiejskiej w Chartowie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
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Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytań do projektu uchwały na sesji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki i poddała
Radzie Gminy pod głosowanie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 09:41

07.05.2021 09:42

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:42

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:43

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

14
0
1
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Wstrzymujący się Wojciech Stybel

Za

Agnieszka Jamniuk
Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
Uchwała nr XXIII/166/2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki, stanowi załącznik do protokołu.

8. Autopoprawka Klubu Radnych do projektu uchwały w sprawie
tymczasowego obniżenia diet radnych na czas trwania stanu epidemii w
Rzeczypospolitej Polskiej
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Projekt autopoprawki do uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych na czas trwania
stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiła Przewodnicząca. Autopoprawka dotyczy
zapisu w uchwale o obniżeniu diet radnych na czas pandemii w wysokości 50% ryczałtu, bowiem
pierwotny projekt uchwały zawierał niewłaściwy zapis.
Przewodnicząca poddała autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia
diet radnych na czas trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej Radzie Gminy pod
głosowanie.
8. Autopoprawka Klubu Radnych do projektu uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet
radnych na czas trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:43

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:44

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

15
0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk przyjęła autopoprawkę do uchwały sprawie tymczasowego obniżenia diet
radnych na czas trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych na czas
trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca z przegłosowaną autopoprawką.
Przewodnicząca wyraziła zdanie, że radni mają prawo przekazać swoje diety na dowolny cel, w tym
szlachetny, ale to jest indywidualna decyzja każdego radnego.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych
na czas trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej i poddała Radzie Gminy pod
głosowanie.
9 z 24

9. Podjęcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych na czas trwania stanu
epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 09:44

07.05.2021 09:45

9. Podjęcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych na czas trwania stanu
epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 09:45

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 09:46

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania odrzucono

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

5
10
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Przeciw Władysław Matkowski

Lilla Burkiewicz

Przeciw Jan Obara

Dariusz Czeredrecki

Przeciw Jolanta Rogacka

Przeciw

Ewa Grabińska

Przeciw Daniel Sozański

Przeciw

Za Wojciech Stybel

Za

Agnieszka Jamniuk
Roman Kolasiński

Przeciw Łukasz Zimmerman

Adriana Korolewicz

Przeciw Wojciech Łopacinski

Przeciw
Za

Przeciw
Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk nie podjęła uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia diet radnych na czas
trwania stanu epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b
na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb
Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej
potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej
Projekt został złożony w ramach obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.
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Do projektu została sporządzona opinia prawna radcy prawnego Urzędu Gminy w Słońsku mec.
Donaty Winnickiej oraz ocena techniczna kosztorysu na wykonanie zjazdu, który został dołączony
do projektu uchwały, sporządzona przez Zakład Usług Technicznych Komplet Inwest Tomasz
Granops. Opinia prawna wskazuje na brak podstawy prawnej dla podjęcia takiej uchwały, natomiast
ocena techniczna wskazuje na braki i niedoszacowanie pewnych elementów kosztorysu.
Projekt uchwały przedstawił Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Pan Franciszek
Jamniuk. Pełnomocnik zarzucił późne przedłożenie opinii prawnej i oceny technicznej i brak
jakiejkolwiek dyskusji.
Następnie pełnomocnik odczytał opinię prawną radcy prawnego gminy, oraz „kontropinię” radcy
prawnego powołanego przez Komitet, z której wynika, że Rada ma prawo stanowić o kierunkach
działania wójta. Pan Jamniuk przypomniał zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy
Słońsk dotyczące rozwoju przedsiębiorczości, których wójt nie realizuje.
Następnie Pan Franciszek Jamniuk odczytał wniosek formalny Radnej A.Jamniuk w sprawie
zarządzenia przerwy w sesji w zakresie procedowania projektu uchwały w sprawie wykonania
zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3
i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej
potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej. Przerwa byłaby niezbędna do rzetelnego zapoznania
się z opiniami i przedstawienia opinii merytorycznej przez wójta, gdyż takiej nie ma. Można
zorganizować spotkanie i pewne rzeczy w uchwale skorygować, a takie działanie to jest brak
szacunku dla mieszkańców, którzy się pod projektem podpisali.
Przewodnicząca poprosiła wójta o wypowiedź. Wójt poinformował, że w sprawie budowy zjazdu z
drogi krajowej nr 22, brał udział w spotkaniu z projektantem, który przedstawił koncepcję zjazdu z
naniesionymi uwagami GDDKiA. Nie było to spotkanie w sprawie oceny technicznej. Projektant
cały czas uzgadnia pewne kwestie z GDDKiA. Wójt dodał, że koszt wykonania zjazdu to około 1,8
mil. zł, bez drogi wewnętrznej. I te koszty są znane od dawna.
Wójt dodał, że budowa obwodnicy Kostrzyna oznacza też remont drogi krajowej DK 22 w
okolicach Lemierzyc i gmina może z tego skorzystać bo większość prac związanych ze zjazdem
wykona GDDKiA. I wtedy można myśleć o inwestorach np. logistyce, która nie wymaga
kosztownego uzbrojenia. Na ten moment jest projekt uchwały o przystąpieniu do wykonania planu
miejscowego, dotyczącego terenu w Słońsku. To jest teren, o którym mówiliśmy od lat i na który
możemy uzyskać dofinansowanie.
Pan Jamniuk przypomniał, że wójt przed wyborami obiecał strefę w Lemierzycach.
Przewodnicząca udzieliła głosu Radcy Prawnemu Pani Donacie Winnickiej, która podtrzymała
swoją opinię w sprawie uchwały dot. wykonania zajazdu z DK nr 22.
Według tej opinii podjęcie takiej uchwały nie ma podstawy prawnej gdyż rada może wskazywać
cele, ale nie może nakazywać wójtowi konkretnych działań. Pani mecenas przytoczyła zapisy
wyroków sądów w tej kwestii.
Przewodnicząca udzieliła głosu Radnemu W.Łopacinskiemu, który wyraził swoje zdanie w kwestii
składania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Stwierdził, że
spodziewał się w tym temacie spotkań oraz rozmów na poziome gminnym, ogólnie wspierania
Komitetu. Jeżeli kolejne inicjatywy obywatelskie mają tak wyglądać, to jest przerażony.
Radny ŁZimmerman odniósł się do wypowiedzi Pełnomocnika Komitetu, że wiele osób poparło
inicjatywę, natomiast jest też wiele osób, które nie chcą aby gmina inwestowała w ten zjazd, np.
osoby, które stworzyły motocross.
Pan F.Jamniuk odpowiedział, że może powstać i strefa, zjazd i funkcjonować motocross. Jest tam
dużo miejsca, a ważniejsze są chyba miejsca pracy niż motocross.
Radny Ł.Zimmerman zapytał o koszty inwestycji. 2 mln na zjazd i jeszcze uzbrojenie.
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Wójt odpowiedział, że przybliżony koszt to 1,8 mil zł za zjazd i droga wewnętrzna to około 500 tys.
zł.
Pan F.Jamniuk poprosił Wójta aby nie wprowadzał radnych w błąd, że nie można porozumieć się z
GDDKiA. Podał przykład ul. Lipowej i do inwestowania w drogę powiatową. Podał również
przykład gminy Krzeszyce, która sprzedaje tereny pod inwestycje i ma pieniądze na uzbrojenie.
Radny Ł.Zimmerman zapytał na jaki okres przyszli przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłat w gminie
Krzeszyce, przez jaki okres gmina ta nie będzie miała wpływów do budżetu od inwestorów.
Wójt wyjaśnił kwestię drogi ul. Lipowej, która od dawna planowana była do przejęcia przez gminę.
Nie można tego porównywać do inwestycji na drodze krajowej.
Wójt wyjaśnił również, że możemy skorzystać z modernizacji drogi krajowej nr 22, która dałaby
nam możliwość włączenia budowy zjazdu do tej inwestycji.
Pełnomocnik komitetu ponownie zaapelował o przerwanie sesji i podjęcie jeszcze raz tematu zjazdu
w innym terminie. Można wszystkie kwestie omówić na spotkaniu trójstronnym.
Radna A.Jamniuk dodała do wypowiedzi Radnego Ł.Zimmermana, że pieniądze, które zainwestuje
gmina z czasem je odzyska, jeżeli pozyska się inwestorów. Gdyby były rozmowy, spotkania
z przedsiębiorcami wtedy nie byłoby takich nieporozumień jak dzisiaj.
Przewodnicząca raz jeszcze poprosiła radcę prawnego o opinię czy Rada Gminy może podjąć
uchwałę w takiej formie.
Radca Prawny Donata Winnicka stwierdziła, że podjęcie uchwały w takiej formie skutkowało by
wchodzeniem Rady Gminy w kompetencje Wójta, co mogłoby powodować nieważność takiej
uchwały. Rada może wskazywać cele i kierunki, ale nie zobowiązywać do podjęcia konkretnych
działań, jak w tym przypadku narzuca projekt uchwały.
Przewodnicząca podsumowując stwierdziła, że Wójt podejmuje działania aby ta działka
w przyszłości przyniosła gminie korzyści, natomiast Rada nie jest władna do nakazywania wójtowi
podejmowania takich decyzji, a uchwała narzucająca Wójtowi konkretne działania może być
uchylona przez nadzór wojewody.
Radca Prawny Pani Donata Winnicka, powiedziała, że w jej ocenie tak się może stać, a Rada
Gminy powinna wskazywać cel do jakiego Wójt powinien dążyć, a narzucanie konkretnego
sposobu załatwienia sprawy nie leży w kompetencji Rady.
Przewodnicząca dodała, że Wójt w ramach swoich kompetencji wystąpił do GDDKiA o zgodę na
zjazd, ma decyzję i poczynił także wiele innych kroków, aby ten zjazd mógł powstać. I to są
kompetencje wójta, a nie rady i nie można powiedzieć, że wójt nic nie robi.
Pełnomocnik dodał, że nie chciałby aby komitet musiał się jeszcze raz zbierać, inaczej formułować
wniosek i powtórnie go składać. Poprosił również o przegłosowanie wniosku Radnej A.Jamniuk, i
przesunięcie sesji o 14 dni.
Wójt dodał, że nie widzi sensu wydawania pieniędzy na inwestycję, która nie da na ten czas
pozytywnego efektu. Lepiej byłoby przekazać ofertę dla Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, która może znaleźć inwestorów.
Wójt nadmienił, że w ślad za zjazdem należałoby wykonać szereg innych inwestycji na strefie
takich jak uzbrojenie terenu, podział na działki, wykonanie dróg dojazdowych wewnętrznych itp.
Oferta dla Kostrzyńskiej Strefy może znacznie obniżyć koszty przyszłych inwestycji, związanych z
utworzeniem w Lemierzycach strefy ekonomicznej.
Pełnomocnik Komitetu zapytał dlaczego wójt nie chce się spotkać z Komitetem.
Wójt odpowiedział, że Komitet powinien zastanowić się nad kosztami tego pomysłu, skoro jest
wiele innych pilnych spraw w gminie.
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Przewodnicząca ogłosiła 10 minutową przerwę
(Szczegółowy przebieg rozmowy znajduje się w nagraniu audio-wizualnym, dostępnym pod
adresem https://www.youtube.com/watch?v=5v--4wkNZVI)
Po przerwie Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnej A.Jamniuk
w sprawie przerwy 14 dniowej w sesji w zakresie procedowania projektu uchwały w sprawie
wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy
Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej
dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej
10. Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnej Agnieszki Jamniuk
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 09:47

07.05.2021 11:09

10. Głosowanie nad wnioskiem formalnym radnej Agnieszki Jamniuk
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 11:09

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 11:10

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania odrzucono

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

5
10
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Przeciw Władysław Matkowski

Lilla Burkiewicz

Przeciw Jan Obara

Dariusz Czeredrecki

Przeciw Jolanta Rogacka

Przeciw

Ewa Grabińska

Przeciw Daniel Sozański

Przeciw

Za Wojciech Stybel

Za

Agnieszka Jamniuk
Roman Kolasiński

Przeciw Łukasz Zimmerman

Adriana Korolewicz

Przeciw Wojciech Łopacinski

Przeciw
Za

Przeciw
Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk odrzuciła wniosek formalny Radnej A.Jamniuk w sprawie przerwy 14 dniowej
w sesji w zakresie procedowania projektu uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej
DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb
Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do
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stworzenia strefy ekonomicznej.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema
stałymi komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej
DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb
Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do
stworzenia strefy ekonomicznej.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej
DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb
Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do
stworzenia strefy ekonomicznej.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja głosowała 3 głosy za i 3 głosy przeciw w sprawie omawianego projektu
uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej
DK nr 22 b na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb
Lemierzyce w celu zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do
stworzenia strefy ekonomicznej i poddała Radzie Gminy pod głosowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek
stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia
niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej
Głosowanie nr 00017
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 11:10

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 11:11

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania odrzucono

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

5
10
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Przeciw Władysław Matkowski

Lilla Burkiewicz

Przeciw Jan Obara

Dariusz Czeredrecki

Przeciw Jolanta Rogacka

Przeciw

Ewa Grabińska

Przeciw Daniel Sozański

Przeciw

Za Wojciech Stybel

Za

Agnieszka Jamniuk
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Przeciw
Za

Roman Kolasiński

Przeciw Łukasz Zimmerman

Adriana Korolewicz

Przeciw Wojciech Łopacinski

Przeciw
Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk nie podjęła uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b
na teren działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu
zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy
ekonomicznej.
Projekt uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren działek
stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu zapewnienia
niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy ekonomicznej wraz
z wnioskiem formalnym Radnej A.Jamniuk w sprawie przerwy 14 dniowej w sesji w zakresie
procedowania projektu uchwały w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej DK nr 22 b na teren
działek stanowiących własność Gminy Słońsk nr 676/3 i 676/4 obręb Lemierzyce w celu
zapewnienia niezbędnej infrastruktury drogowej dojazdowej potrzebnej do stworzenia strefy
ekonomicznej, stanowi załącznik do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Słońsk w miejscowościach: Słońsk
Projekt uchwały przedstawił Wójt. Chodzi o tereny położone przy ul. 3 Lutego, za Lecznicą
Weterynaryjną.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słońsk w miejscowościach: Słońsk.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słońsk w miejscowościach: Słońsk.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytania do projektu uchwały:
Radny J.Obara zapytał do kogo należy teren i czy gmina będzie partycypować w kosztach
podłączenia mediów.
Wójt odpowiedział, że teren jest prywatny, ale do gminy należą pewne określone zadania. Podatki z
działalności wpłyną dla gminy i gmina powinna być pomocna przy tworzeniu tej strefy. Gmina
będzie dążyć do tego, żeby właściciel częściowo również pokrył koszty zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego, a będzie to około 100 tys. zł, teren należy do Gospodarstwo
Rolne Dariusza Matkowskiego.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Słońsk w miejscowościach: Słońsk i poddała Radzie Gminy pod głosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach:
Słońsk
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
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Jawne imienne
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Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

15
0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w
miejscowościach: Słońsk.
Uchwała nr XXIII/167/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słońsk w miejscowościach:
Słońsk, stanowi załącznik do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz. Podstawową działalnością LOTURU jest promocja
turystyki, więc podejmując taką współpracę gmina może na tym dużo zyskać.
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwagi i zapytania do projektu uchwały:
Radna A.Jamniuk zaproponowała aby przedstawicielami gminy w organizacji tej zostały osoby
związane z obiektami turystycznymi oraz gastronomicznymi, taka mała rada, która informowałaby
osoby związane z turystyką o możliwościach współpracy z tą organizacją.
Sekretarz odpowiedziała, że temat zostanie rozważony. Na ten moment najważniejsze jest podjęcie
uchwały, a później będzie można rozmawiać o przedstawicielach.
Radna A.Jamniuk zapytała kto jest przedstawicielem gminy w organizacji
Sekretarz odpowiedziała, że tak jak w uchwale jest napisane jest to Wójt, który zapewne upoważni
pracowników, zajmujących się promocją oraz turystyką do reprezentowania gminy. Sekretarz
poinformowała, że podczas posiedzeń ostatnich komisji padły propozycje szkoleń dla właścicieli
branży turystycznej, sprawa została przekazana pracownikowi gminy, który skontaktuje się z
organizacją LOTUR, i jak tylko będzie to możliwe to takie szkolenia w formie webinarium czy
konferencji zostaną przeprowadzone.
Wójt dodał, że obecnie pandemia hamuje rozwój branży turystycznej, ale w przyszłości planowane
jest otwarcie Punktu informacji turystycznej w Domu Kultury w Słońsku.
(Szczegółowy przebieg rozmowy znajduje się w nagraniu audio-wizualnym, dostępnym pod
adresem https://www.youtube.com/watch?v=5v--4wkNZVI)
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do
Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR i poddała Radzie Gminy pod
głosowanie.
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Zwykła większość głosów
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Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto
Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw

Liczba nieobecnych

0 Głosy wstrzymujące się
Głosy nieoddane

15
0
0
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Szczegóły głosowania
Marcin Bronka

Za Władysław Matkowski

Za

Lilla Burkiewicz

Za Jan Obara

Za

Dariusz Czeredrecki

Za Jolanta Rogacka

Za

Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do Lubuskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR.
Uchwała nr XXIII/168/2021 w sprawie przystąpienia Gminy Słońsk do Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej „LOTUR, stanowi załącznik do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w
nieruchomości położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz. Gmina przejęła spadek po zmarłej osobie w postaci części
nieruchomości tj. część domu jednorodzinnego. Właściciel pozostałej części wystąpił do gminy z
wnioskiem o wykup.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału
w nieruchomości położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału
w nieruchomości położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytań do projektu uchwały na sesji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału
w nieruchomości położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk i poddała Radzie
Gminy pod głosowanie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej
w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk
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Za
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Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w
nieruchomości położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk.
Uchwała nr XXIII/169/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości
położonej w Słońsku stanowiącego własność Gminy Słońsk, stanowi załącznik do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021 Rady Gminy
Słońsk z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Słońsk
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz. W poprzedniej uchwale popełniono błąd ponieważ nie
wpisano adresu gospodarstwa rolnego do zabezpieczenia zwierząt, co może skutkować uchyleniem
uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
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W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021
Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021
Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytań do projektu uchwały na sesji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021
Rady Gminy Słońsk z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk i
poddała Radzie Gminy pod głosowanie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021 Rady Gminy Słońsk z dnia 30
marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk
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Ewa Grabińska

Za Daniel Sozański

Za

Agnieszka Jamniuk

Za Wojciech Stybel

Za

Roman Kolasiński

Za Łukasz Zimmerman

Za

Adriana Korolewicz

Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021 Rady Gminy
Słońsk z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk.
Uchwała nr XXIII/170/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/158/2021 Rady Gminy Słońsk z
dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słońsk, stanowi załącznik do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk
skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz. Chodzi o możliwość skorzystania z pomocy państwa w
rozwoju budownictwa społecznego. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do ministra o
wypłatę środków w kwocie 3 mln na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, która
następnie zajmiee się budową mieszkań o umiarkowanym czynszu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był konsultowany z trzema stałymi
komisjami Rady Gminy.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Lilla Burkiewicz zwróciła się do
przewodniczących komisji o przedstawienie opinii.
Łukasz Zimmerman - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, oświadczył, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy
Słońsk skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Daniel Sozański – przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy
Słońsk skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Ewa Grabińska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
oznajmił, że komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
Uwag i zapytań do projektu uchwały na sesji nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy
Słońsk skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i poddała Radzie Gminy pod głosowanie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk skierowanego do
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa
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15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk skierowanego do
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
21 z 24

Rozwoju Mieszkalnictwa
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Rodzaj głosowania:

07.05.2021 11:30

Jawne imienne

Czas zakończenia:

Sposób głosowania:

07.05.2021 11:31

Zwykła większość głosów
Kworum zostało osiągnięte
Wyniki głosowania
W wyniku głosowania przyjęto

Liczba uprawnionych

15 Głosy za

Liczba obecnych

15 Głosy przeciw
0 Głosy wstrzymujące się

Liczba nieobecnych

Głosy nieoddane

15
0
0
0

Szczegóły głosowania
Marcin Bronka
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Za Daniel Sozański
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Za Łukasz Zimmerman
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Za Wojciech Łopacinski

Za

Piotr Kudyba
Za
Na podstawie wyników powyższego głosowania, Przewodnicząca Lilla Burkiewicz ogłosiła, że
Rada Gminy Słońsk podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk
skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
Uchwała nr XXIII/171/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku Wójta Gminy Słońsk skierowanego
do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, stanowi załącznik do protokołu.

16. Interpelacje radnych
16. Interpelacje radnych
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Słońsk
Czas rozpoczęcia:

Czas zakończenia:

07.05.2021 11:32

07.05.2021 12:00

17. Wolne wnioski
Radna A.Jamniuk poinformowała, że radni którzy głosowali za obniżeniem diet radnych, przekażą
swoje diety na zakup oczyszczaczy powietrza dla szkoły podstawowej dla klas 1-3. Radna wyraziła
swoje zdanie w kwestii nie przełożenia sesji rady gminy o 14 dni, w zakresie procedowania
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projektu uchwały w sprawie zjazdu z DK nr 22. Sesja mogła wyglądać inaczej gdyby wcześniej
doszło do rozmów.
Radna A.Jamniuk zapytała jakie są postanowienia co do ścieżki rowerowej, oraz na jakim etapie są
rozmowy w sprawie remontu Ośrodka Zdrowia.
Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o remont Ośrodka Zdrowia to jest podpisana umowa z PEFRON
na 190 tys. zł dofinansowania, dodał także, że budowa ścieżki rowerowej w kierunku Kostrzyna
nad Odrą jest zagrożona, ponieważ organizacje ekologiczne sprzeciwiają się wycince drzew, które
rosną wzdłuż przyszłej ścieżki rowerowej. Ekolodzy zwrócili się do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, o włączenie alei drzew do rejestru zabytków. GDDKiA chce wykonać całkowitą
modernizację odcinka drogi Słońsk – Kostrzyn, natomiast brak zgody na wycięcie drzew,
spowoduje, że modernizacji podlegać będzie jedynie nawierzchnia drogi, i nie będzie wykonana
ścieżka rowerowa
Radna A.Jamniuk zapytała o drogę betonową Jamno-Czaplin, która jest uszkodzona.
Wójt odpowiedział, że droga ta jest objęta gwarancją, i jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą to
zostaną wykonane niezbędne naprawy.
Pełnomocnik F.Jamniuk poparł zdanie Wójta w sprawie wycinki drzew na drodze w kierunku
Kostrzyna nad Odrą.
Wójt wyraził zdanie, że za każdą dec. o wycince drzew stoi nakaz nasadzenia nowych.
Radny P.Kudyba zapytał o remont drogi ul. Ciesielskiej w Lemierzycach.
Wójt odpowiedział, że wykonana jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa, ale na chwilę
obecną nie ma zaplanowanych środków w budżecie na ten cel. Będziemy szukać pieniędzy.
Przewodnicząca poinformowała, że na jej ręce wpłynął wniosek Dyr. ZS w Słońsku w sprawie
powołania komitetu budowy hali widowiskowo-sportowej w Słońsku, poprosiła Wójta o
wyjaśnienie tej kwestii.
Wójt odpowiedział, że powołany zostanie komitet składający się z działaczy sportowych, którzy
wnosili by swoje uwagi co do projektu przyszłego obiektu.
Radny D.Sozański zapytał o oświetlenie na boisku sportowym.
Wójt odpowiedział, że w tej kwestii będą prowadzone rozmowy z ENEA OŚWIETLENIE oraz z
ENEA OPERATOR.
Przewodnicząca zapytała o oświetlenie ul. Lipowej.
Wójt odpowiedział, że zostanie to wykonane jak będzie położony asfalt.
F.Jamniuk zapytał o spotkanie Grupy G7, oraz spotkanie z Wojewodą w sprawie planu odbudowy.
Wójt odpowiedział, że spotkanie online z Wojewodą dotyczyło planu oraz kierunków, w momencie
ukazania się środków na odbudowę. Wójt dodał, że Grupa G7 powstała w celu współpracy i
pozyskiwania znacznych środków na dofinansowania wspólnych inwestycji, takich jak np. ścieżki
rowerowe czy kanalizacja, ochrona środowiska. Zostało podpisane porozumienie między gminami i
będą ustalane plany działania.
F.Jamniuk zapytał o kostkę porozbiórkową, czy sołectwo może zabrać ten materiał.
Wójt poinformował, że kostka zostanie zwieziona, posegregowana i wtedy będzie rozdysponowana.
F.Jamniuk wyraził swoje zdanie w kwestii obniżenia diet radnych. Gdy on był radnym były to dużo
mniejsze pieniądze. Teraz jest 500 zł diety i można by dołączyć do inicjatywy Klubu Radnych.
Zapytał również o remont drogi ul. Lemierzyckiej w Ownicach.
Wójt odpowiedział, że w Lemierzycach będzie remontowana ul. Polna lub ul. Śródmiejska. Drogi te
wskazano we wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Drugi
wniosek jest złożony na drogę w Słońsku od ul. Poniatowskiego w kierunku do BIEDRONKI.
Ulica Lemierzycka w Ownicach nie była uwzględniona w tych środkach więc z tych pieniędzy nie
można tego sfinansować. Złożyliśmy trochę wniosków o wsparcie i czekamy na rozstrzygnięcia.

18. Zakończenie sesji
Przewodnicząca: Wysoka Rado zamykam XXIII Sesję Rady Gminy Słońsk. Dziękuję bardzo.
Czas zakończenia: 07.05.2021 12:00
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Przewodnicząca Rady
(-) Lilla Burkiewicz
Dokładny przebieg sesji znajduje się na płycie CD, która stanowi zał. do protokołu XXIII sesji
Rady Gminy Słońsk , oraz pod adresem internetowym:
(https://www.youtube.com/watch?v=MnLWjb1mPRo)
Sporządziła:
Krystyna Tomaszewska
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