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P r o t o k ó ł  Nr  LI/14 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel. W sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym otworzyła obrady o godz. 9.00, a w sali narad Urzędu Gminy 

Lubicz od godz. 11.30 je kontynuowano. Sesja zakończyła się o godz. 14.55. 

Na początku został odśpiewany Hymn Gminy Lubicz. Następnie Radna Anzel powitała 

zebranych, odczytała porządek obrad i zgłosiła wniosek o przeniesienie punktu 1c                                

i umieszczenie go przed punktem 8.   

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym. 

Ad. 2    

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie przyjęli protokół z sesji z 30 maja 2014 r.  

Ad. 3 

Przemówienie Wójta Gminy Lubicz.  

Pan Wójt podkreślił uroczysty i szczególny charakter tej części sesji. Skierował słowa 

podziękowania do dyrektorów oraz pracowników szkół i przedszkola publicznego za trud           

i pracę, której efekty będą miały również swe odzwierciedlenie w przyszłości. Mówiący zwrócił 

się także do dzieci i młodzieży, wskazując, że zrobili dużo więcej  niż wynika to                            

z podstawowych obowiązków szkoły. Nagroda Przewodniczącego Rady Gminy wyróżni 

młodzież, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Dobre wyniki w nauce oraz 

wolontariat i aktywność społeczna są zauważone, docenione i nagrodzone przez samorząd.     

Ad. 4.  

Wręczenie nagród Wójta Gminy Lubicz. 

Pan Wójt dokonał wręczenia nagród uczniom mającym wybitne osiągnięcia w nauce oraz listów 

gratulacyjnych ich rodzicom i nauczycielom prowadzącym. Nagrodę Wójta otrzymał również 

chór Gaudium Cantates za zdobycie wielu prestiżowych nagród na festiwalach i konkursach 

ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Po otrzymaniu nagrody chór wykonał kilka utworów 

ze swojego repertuaru.  

Ad. 5 

Wręczenie nagród Przewodniczącego Rady Gminy. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Hanna Anzel wręczyła nagrody uczniom za szczególną 

aktywność w dziedzinie społecznej i samorządowej. 

Następnie wręczono listy gratulacyjne uczniom szkół gminnych, ale zamieszkałym poza 

terenem gminy Lubicz oraz listy gratulacyjne ich rodzicom i nauczycielom prowadzącym.  

Pan Wójt wraz z Panią Przewodniczącą Rady wręczyli listy gratulacyjne oraz nagrodę wójta 

odchodzącemu na emeryturę wieloletniemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Młyńcu 

Pierwszym – Panu Janowi Kłodawskiemu oraz odchodzącemu do Lubawy ks. Pawłowi 

Sobocińskiemu, katechecie z Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie. 

Pan Wójt wraz z Panią Przewodniczącą wręczyli też podziękowania za pracę oraz podejmowane 

działania na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych Pani Dyrektor Zespołu 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Brygidzie Bogdanowicz – Kopeć oraz dyrektorom szkół 

i przedszkola publicznego. 

Ad. 6 

Wręczenie listu gratulacyjnego Zbigniewowi Barcikowskiemu, wyróżnionemu w XIV-tej edycji 

Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w kategorii „sport.”  

Pan Wójt wraz z Panią Przewodniczącą wręczyli Panu Barcikowskiemu list gratulacyjny. Do 

życzeń i słów uznania dołączyli się również  przedstawiciele Rady Sołeckiej Młyńca Drugiego. 

Przedstawiciel nauczycielskiego Związku Zawodowego „Solidarność” Pan Jerzy Wiśniewski 

wyraził słowa uznania dla samorządu gminy Lubicz za formę i sposób wyrażania wdzięczności 
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uczniom zdolnym i zaangażowanym oraz za fakt, że znalazły się na ten cel środki w budżecie 

gminy Lubicz. Mówiący podziękował również Pani Dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół 

i Przedszkoli Brygidzie Bogdanowicz – Kopeć za całoroczną współpracę. 

Ad. 7 

Wręczenie podziękowań i życzeń dla społeczności szkolnych. 

Pan Wójt wraz z Panią Przewodniczącą wręczyli podziękowania za pracę i trud oraz 

podejmowane działania na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych i inne 

działania w sferze edukacji dla dyrektorów szkół i przedszkola publicznego. 

Na zakończenie części uroczystej sesji gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 

zaprezentowali dramę „O zbóju Madeju z Mierzynka.” 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim zebranym za przybycie 

życząc wspaniałych wakacji i o godz. 10.25 ogłosiła przerwę.  

O godz. 11.30 wznowiono obrady sesji w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz.  

Przewodnicząca Rady gminy powitała zebranych i przeszła do pkt 1c.  

Ad.1c 

zgłaszanie spraw do porządku.  

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów następujących uchwał: 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania 

objętego projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie 

dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek – II etap" 

 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na rzecz dotychczasowego najemcy  

 - w sprawie wynajęcia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego 

stanowiącego własność Gminy Lubicz  

- zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz 

oraz wprowadzenie 30 000 zł w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Lubicz na 2014 rok na plany zagospodarowania przestrzennego na zmianę planu 

miejscowego pod gazociąg.  

W głosowaniu jawnym przeprowadzonym nad każdym projektem uchwały z osobna Radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem ich do porządku obrad. 

W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem 30 000 zł w projekcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 rok (dot. zwiększenia wydatków 

na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego) Radni jednogłośnie opowiedzieli się 

za wprowadzeniem tej zmiany.  

Całokształt porządku obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 8 

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu na temat bezpieczeństwa 

publicznego w Gminie Lubicz za 2013 rok. 

Pan Komendant komisariatu policji w Lubiczu Górnym przedstawił zebranym powyższe 

sprawozdanie, będące załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Radna Sławomira Korzeniewska zapytała, gdzie w Lubiczu Górnym najczęściej dokonywane są 

kradzieże i włamania, na co otrzymała odpowiedź, że jest to teren osiedla oraz ulica Lipnowska 

- budynki gospodarcze. Pan Komendant dodał, że wraz z Panem Wójtem i Panią Prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzą rozmowy na temat ewentualnego monitoringu osiedla. 

Zdarzają się również kradzieże samochodów, głównie marki  volkswagen, dodał mówiący.   

Radny Kazimierz Rybacki zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość ustawienia znaków 

ograniczających prędkość (do 40 km/h) i tonaż na drodze z Młyńca (od szkoły) do Brzeźna. 

Radny Juliusz Przybylski oznajmił, że widać patrole i to cieszy, jednak mówiący sugeruje                    

i prosi, aby patrol przejeżdżający przez lasek w Lubiczu Górnym, zatrzymywał się                               

i legitymował znajdującą się tam młodzież, która często hałasuje i zakłóca ciszę nocną. 

Mówiący zwrócił również uwagę, że zdarzyło się, że patrol przyjechał na zgłoszenie, ale za 
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wcześnie, nie wtedy, kiedy sugerował zgłaszający. Mówiący zwrócił również uwagę na fakt, że                         

w obiegowej opinii osobami dewastującymi bloki są mieszkańcy okolicznych miejscowości. 

Patrole częściej powinny legitymować  - podkreślił Radny.  

Radna Mariola Marcinkowska zapytała, czy została określona grupa osób dokonująca włamań 

na ul. Owocowej i pobliskich ulicach (miejscowi domniemali, że są to mieszkańcy okolicznych 

bloków). 

W odniesieniu do poruszonych wyżej spraw komendant  Ireneusz Lewandowski zgodził się                

z postulatami wniesionymi przez Radnego Przybylskiego, prosząc o zgłaszanie na bieżąco 

spraw wymagających interwencji lub też niewłaściwego ich załatwienia. Mówiący wyjaśnił, że 

mogą też zdarzyć się sytuacje, że patrol nie przyjedzie od razu ponieważ musi np. dokończyć 

aktualnie przeprowadzaną interwencję. 

Odpowiadając na pytanie Radnej Marcinkowskiej Komendant Lewandowski odpowiedział, że 

nie udało się ustalić, kto dokonał włamań i kradzieży na ul. Owocowej w Grębocinie. Dodał też, 

że nie jest rzeczą tak oczywistą, że sprawcami są mieszkańcy bloków socjalnych. Po 

morderstwie dokonanym w tym obszarze policja toruńska przeprowadziła zmasowane działania, 

co również ma charakter oddziaływania prewencyjnego. Policja w Lubiczu razem z policją 

toruńską z komisariatu na Rubinkowie wspólnie zamierzają podjąć patrole na tym osiedlu. 

Radna Anzel poinformowała, że jest problem (wielokrotnie zgłaszany) z osobami 

gromadzącymi się na terenie szkoły w Grębocinie (pijącymi, zażywającymi narkotyki). 

Mówiąca zwróciła również uwagę na pomalowane przez wandali sprayem sklepy na ul. 

Kowalewskiej. Radna oznajmiła, że nie widzi różnicy w pracy dzielnicowego, aczkolwiek 

słyszała pochwały od pracowników Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, zwłaszcza za 

przeprowadzenie akcji charytatywnej. Mówiąca oznajmiła, że w Lubiczu Dolnym znajduje się 

pustostan (o którym często wnioskowała Radna Klawińska), gdzie zbierają się podejrzane osoby 

pijące alkohol i prawdopodobnie zażywające narkotyki, tam należałoby przeprowadzać częste 

patrole. Również Radna Marcinkowska (podobnie jak mieszkańcy Grębocina) często zgłasza 

problem z gromadzącym się „elementem” w budynku na ul. Lampkowskiego                                

w Grębocinie, co pozostaje bez oczekiwanego skutku. Jeśli chodzi o pracę dzielnicowego, 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że nie widzi szczególnej współpracy, natomiast                                

z komendantem komisariatu  układa się ona bardzo dobrze. 

Pan Wójt oznajmił, że obraz pracy policji i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców składa się               

z różnych czynników. Z miejsca za bardzo nie ruszymy, bo nie przybędzie funkcjonariuszy 

dlatego powinniśmy skupić się na sprawach priorytetowych:  teren osiedla, lasku  w Lubiczu 

Górnym i szkoła w Grębocinie, te obiekty powinny być objęte monitoringiem (tylko kluczowym 

jest fakt, czy będzie możliwe podłączenie go do komisariatu). Jeśli coś złego się dzieje to                  

w pierwszej kolejności powinny być tam kierowane interwencje. Obszary zurbanizowane – 

kontynuował mówiący – a więc Lubicz, Złotoria, Grębocin powinny być objęte patrolami 

pieszymi, przejeżdżanie przez te miejscowości (będące obszarami o charakterze miejskim) nie 

wystarcza. Pan Wójt rozumie, że Pan Komendant nie ma wystarczających środków na wszystkie 

zgłaszane postulaty, ale gdyby miało to poprawić bezpieczeństwo, to pewnie Rada Gminy 

zwiększyłaby środki na dodatkowe patrole w Lubiczu Górnym, Złotorii i Grębocinie. Żeby był 

spodziewany efekt, trzeba to uczynić. Samorząd gminny pomyśli o wsparciu. Pomimo, że 

dofinansowaliśmy zakup samochodu, to jednak dodatkowe patrole wydają się być konieczne – 

skonkludował mówiący. 

Radny Ryszard Korpalski oznajmił, że „widać znaczną poprawę jeśli chodzi o prace policji                  

w terenie – a konkretnie w Lubiczu Dolnym”. Mówiący obserwuje, że najczęściej są 

kontrolowane pojazdy. Radny wskazał, że w Lubiczu Dolnym są trzy miejsca wymagające 

szczególnego patrolowania: miejsce rekreacji za parkingiem przy urzędzie gminy, plac szkolny 

(zwłaszcza od strony ul. Różanej), ruiny budynku na rogu ul. Tulipanowej i Magnoliowej. 

Radna Aldona Peregonczuk zwróciła uwagę, że samochody patrolowe powinny jeździć nie 

tylko głównymi ulicami Złotorii, ale również tymi mniej uczęszczanymi, jak również powinny 
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często pojawiać się w lasku w Złotorii i na starym moście. Radna również zauważyła sytuację, 

że patrole przejeżdżają, ale się nie zatrzymują. 

Radna Teresa Klawińska pochwaliła sprawność, skuteczność i szybkość działań policji. 

Wyraziła też ubolewanie, że często mieszkańcy wykazują się nadużywaniem wzywania policji  

do spraw błahych, mało istotnych. Mówiąca poinformowała, że została upoważniona przez 

Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej oraz radę pedagogiczną do podziękowania Panu 

Komendantowi za bardzo dobrą współpracę policji ze szkołą. 

Radna Mariola Falkowska w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni oznajmiła, że                      

w Mierzynku również policja wzywana jest bez potrzeby. Mówiąca podziękowała 

Komendantowi za to, że policja jest i widoczna i skuteczna w Mierzynku.            

Radny Marek Gliszczyński oznajmił, że mieszka przy jedynej w Nowej Wsi drodze z otwartym 

wjazdem do lasu. Widzi, że patrole wjeżdżają w nocy do lasu i przeprowadzają kontrole. 

Mówiący, podobnie jak poprzednicy, prosi o piesze patrole.  

Podsumowując, Przewodnicząca Rady oznajmiła, że na obecny stan możliwości i różnego 

rodzaju determinantów współpraca z policją jest dobra. Mieszkańcy widzą jej działania, czują 

się bezpieczni. Wniosek złożony przez Wójta jest celowy, środki, o których mówił powinny się 

znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Dodatkowe patrole piesze z pewnością zwiększą 

bezpieczeństwo na terenie gminy Lubicz. Wniosek Wójta o dofinansowanie policji z pewnością 

zasługuje na poparcie Rady. Mówiąca podziękowała Komendantowi Lewandowskiemu za 

współpracę oznajmiając, że we wrześniu zostanie zorganizowane spotkanie dotyczącej 

programu „Bezpieczna Gmina”. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji 

w Lubiczu na temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Lubicz za 2013 rok, które Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła. 

O godz. 12.35 salę obrad opuścił Radny Zbigniew Barcikowski. 

Ad. 9 

Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności 

OSP na terenie Gminy Lubicz za 2013 rok. 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu Pan Ryszard Korpalski przedstawił 

powyższe sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Podziękował za wsparcie ze strony samorządu dla działań i potrzeb Ochotniczych Straży 

Pożarnych w gminie Lubicz. 

Radna Aldona Peregonczuk wyraziła podziw i szacunek dla druhów z OSP za podejmowane 

przez nich działania oraz za pomoc w przeprowadzaniu imprez lokalnych. 

Radna Anzel podziękowała za sprawozdanie, podkreśliła, że dobrze, iż OSP nie tylko 

uczestniczy w akcjach ratowniczych, ale, też towarzyszy mieszkańcom w czasie uroczystości 

lokalnych, w tym kościelnych. OSP w gminie Lubicz to formacje profesjonalne, nowoczesne,            

o czym wypowiadali się również wielokrotnie przedstawiciele PSP w Toruniu. Na podkreślenie 

zasługuje również fakt, że druhowie OSP wykonują swą pracę społecznie, a wszelkie ich 

działania są wysoko oceniane zarówno przez samorząd jak i przez mieszkańców.  

Radna Klawińska podkreśliła, że radykalnie zmieniło się współczesne oblicze OSP. Są to ludzie 

zdolni, ofiarni perfekcyjni. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że  chętnie współpracują ze 

szkołą, z dziećmi i młodzieżą, za co na ręce Pana Prezesa Korpalskiego złożyła gorące 

podziękowanie.  

Prezes Ryszard Korpalski podziękował za słowa uznania i dodał, że od dwóch lat druhowie OSP 

sami organizują i sędziują zawody pożarnicze i od tego czasu nie ma żadnych uwag, jak to 

bywało wcześniej kiedy sędziowali funkcjonariusze PSP. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału 

Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności OSP na terenie Gminy Lubicz za 2013 

rok, które Rada Gminy jednogłośnie przyjęła. 

O godz. 13.00 Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 minut przerwy. 

O godz. 13.15 wznowiono obrady.  
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Na salę obrad nie wrócili: Radna Marcinkowska, Radny Barcikowski, Radny Gliszczyński. 

Ad. 10.  

Podjęcie uchwał:  

Ad. a) 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy 

Lubicz 

Projekt obwieszczenia był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Głosowanie: 11 – „za”  

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy 

Lubicz Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. b) 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Ekonomiczno – 

Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/607/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. c) 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                     

w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/608/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. d) 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej                           

w miejscowości Lubicz Dolny  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/609/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. e) 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej                           

w miejscowości Lubicz Dolny  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/610/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.f) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/611/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.g) 

zmieniającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 

Gronowo 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/612/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  
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Ad.h) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/613/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.i) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/614/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.j) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/615/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.k) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Grabowiec 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/616/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.l) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/617/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.ł)  

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu 

gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów 

słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło                 

z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/618/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad.m)  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń na remont mostu stalowo – 

drewnianego na rzece Drwęcy w ciągu ulicy Turystycznej w Toruniu i ulicy Warszawskiej                    

w Złotorii 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/619/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad sesji w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację zadania objętego 

projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek – II etap." 

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/620/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 
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Jako kolejny Pan Wójt odczytał projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad sesji                    

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony pomieszczeń 

w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym na rzecz dotychczasowego najemcy. 

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/621/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad sesji w sprawie  

wynajęcia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego 

własność Gminy Lubicz  

Głosowanie: 11 – „za”  

Uchwałę Nr LI/622/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

O godz. 13.15 na salę obrad wrócił Radny Gliszczyński. 

Ad. n) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 rok. 

Pani Skarbnik omówiła projekt powyższej uchwały. 

Zmiany w planie dochodów: 

Dział 600 rozdz.60013 § 0970 

Utworzenie planu dochodów w wysokości 27.190 zł z tytułu odszkodowania na rzecz Gminy 

Lubicz za utracone prawo własności nieruchomości nabytej z mocy prawa na własność 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej 

pn.”Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 654 i 258 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Złotoria – 

Osiek”. 

Dział 600 rozdz.60014 § 6660 

Zwiększenie planu dochodów o 122.657 zł z tytułu zwrotu dotacji przez Powiat Toruński 

pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 

publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- droga Toruń-Złotoria-Osiek-I etap” 

Dział 900 rozdz.90019 § 0690 

Zwiększenie o 22.600 zł dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. 

Zmiany w planie wydatków:  

Dział 010 rozdz.01010 § 6059 

Przesunięcie planu wydatków 100.000 zł z zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej                          

w Grębocinie – I etap” na zadanie „budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu 

Dolnym”. 

Dział 600 rozdz.60014 § 6300 

Utworzenie planu wydatków w wysokości 29.079 zł na pomoc finansową dla Powiatu 

Toruńskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez 

wybudowanie dróg rowerowych- droga Toruń-Złotoria-Osiek-II etap” 

Dział 600 rozdz.60015 § 2710 

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na pomoc finansową dla m. Torunia na remont mostu 

na Drwęcy. 

Dział 600 rozdz.60016  

1) Przesunięcie planu wydatków w wysokości 11.000 zł między paragrafami z przeznaczeniem 

na wykupy nieruchomości. 

2) Zwiększenie o 9.000 zł planu wydatków majątkowych na budowę drogi do PSZOK                          

i oczyszczalni w Nowej Wsi . 

3) Utworzenie planu wydatków w wysokości 30.750 zł na zakup kosiarki na potrzeby 

ZDGMiK, w tym plan 9.082 zł utworzono w wyniku podziału rezerwy ogólnej na inwestycje. 

Dział 700 rozdz.70004 

Utworzenie planu wydatków majątkowych w wysokości 25.000 zł na wykonanie wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ul. Toruńskiej 13 w Lubiczu 

Dolnym. 
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Dział 710 rozdz.71004 

Zwiększenie o 30.000 zł planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Dział 750 rozdz.75075 

Zwiększenie o 5.000 zł planu wydatków na zakup materiałów i usług promocyjnych. 

Dział 754 rozdz.75412 

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 1.000 zł na sfinansowanie szkoleń 30 druhów z 

Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubicz. 

Dział 758 rozdz.75818, dział 600 rozdz.60016, dział 801 rozdz.80195  

1) Podział rezerwy na nagrody dla nauczycieli 6.512 zł. 

2) Podział rezerwy ogólnej na inwestycje 9.082 zł na zakup kosiarki na potrzeby ZDGMiK. 

3) Zmniejszenie się o 934 zł  rezerwy ogólnej o charakterze bieżącym oraz rezerwy ogólnej na 

inwestycje o 6.466 zł. 

Dział 801 rozdz.80101 

Przesunięcie planu 6.000 między paragrafami z przeznaczeniem na wymianę części okien w 

budynku SP w Lubiczu Dolnym. 

Dział 801 rozdz.80104  

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 120.000 zł do działu 926 rozdz.92605 na zadanie 

„budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym”. 

Dział 801 rozdz.80106 

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 30.000 zł do działu 926 rozdz.92605 na zadanie 

„budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym”. 

Dział 801 rozdz.80110 

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 1.400 zł między paragrafami w ramach proj.               

pn.”I ty możesz zostać rycerzem…..” realizowanego przez Gimnazjum w Lubiczu Górnym. 

Dział 801 rozdz.80195 

Utworzenie planu wydatków 6.512 zł w wyniku podziału rezerwy na nagrody dla nauczycieli. 

Dział 851 rozdz.85154 

Przesunięcie planu wydatków 6.000 zł między paragrafami na zakup usług związanych                       

z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Dział 900  rozdz.90004  

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 5.000 zł między paragrafami na zakup zieleni. 

Dział 900  rozdz.90008 i rozdz.90095 

Przesunięcie planu wydatków 1.000 zł między rozdziałami i paragrafami na wykonanie 

ekspertyzy technicznej w zakresie funkcjonowania obiektów związanych z ochroną środowiska 

w m. Grabowiec. 

Dział 900  rozdz.90095 

Przesunięcie planu wydatków 1.000 zł między paragrafami na opracowanie inwentaryzacji 

budynku komunalnego – użytkowego przy ul. Toruńskiej 52 w Złotorii. 

Dział 921 rozdz.92105 

Zwiększenie o 10.000 zł planu na zakup usług celem realizacji zadań z zakresu kultury. 

Dział 921 rozdz.92109 

1) Przesunięcie między paragrafami planu 13.922 zł w ramach zadania realizowanego ze 

środków Funduszu Sołeckiego – Mierzynek – remont łazienek oraz obniżenie sufitu w szatni 

świetlicy. 

2) Utworzenie planu wydatków majątkowych w wysokości 30.000 zł na budowę świetlicy w 

Mierzynku. 

Dział 921 rozdz.92195 

Zwiększenie o 12.500 zł planu wydatków na proj.pn.”Organizacja gminnej imprezy 

integracyjnej” realizowany w ramach tzw.”Małych projektów” PROW. 
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Dział 926 rozdz.92605  

1) Zwiększenie o 6.000 zł (§ 3040-2.000 zł; § 4170-4.000zł) na zadania z zakresu kultury 

fizycznej. 

2) § 6059 - zwiększenie o 250.000 zł planu wydatków majątkowych (wkład gminy) na zadanie 

pn. ”budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym” w wyniku przesunięcia 

100.000 zł z zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – I etap” oraz 150.000 zł 

z dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych. 

Dział 926 rozdz.92695 § 6050 

Zmniejszenie planu o 8.400 zł na zadaniu pn.”Jedwabno-budowa placu rekreacji”. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr LI/623/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie  

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że projekt powyższej uchwały dostosowuje się do zmian poprzednio 

omawianej uchwały. Wskaźniki spełniają warunki ustawy o finansach publicznych. Dane 

budżetowe dla 2014r. zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2014r. po 

zmianach na dzień 26 czerwca 2014r. 

Wieloletnia Prognoza Długu - stosownie do zmienionych wyżej parametrów budżetowych - 

zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. 

Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy 

spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w stosunku do wykazu przedsięwzięć po zmianach z dnia 

25 kwietnia 2014r. dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach: 

Budowa kanalizacji w Grębocinie I etap 

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 5 628 305 zł (było 5 728 305 zł) 

- limity : 

r. 2014 – 2 500 000 zł; r. ( było: 2 600 000 zł) 

Lp.1.3.1.2 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu 

wraz z opieką, w roku szkolnym 2013/2014 przesunięto pod Lp. 1.3.1.4 

Lp.1.3.1.3 Monitoring budynków UG … przesunięto do poz. pod Lp. 1.3.1.5 

Wprowadzono: 

Lp.1.3.1.2 Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 

2014/2015 

-okres realizacji: od 2014 do 2015 

-łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 390 977 zł 

-limity: 

2014r. 159 469 zł 

2015r. 231 508 zł 

Lp.1.3.1.3 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu 

wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015 

-okres realizacji: od 2014 do 2015 

-łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 60 024 zł 

-limity: 

2014r. 25 171 zł 

2015r. 34 853 zł 

Lp.1.3.2.1 Budowa placu rekreacji Jedwabno 

- łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 24 738 zł ( było 33 138 zł), 

- limity: 

r. 2014 – 17 600 zł; (było 26 000 zł). 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 – „za”  
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Uchwałę Nr LI/624/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 11 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 30 maja – ostatnia sesja 

 - wiele imprez związanych z Dniem Matki, Dniem Dziecka, Świętem Rodziny 

 - 31 maja  - festyny - Lubicz Dolny, Jedwabno, Grabowiec 

 - 2 czerwca – walne Zgromadzenie Lubickich Wodociągów, wynik finansowy Lubickich 

Wodociągów jest bardzo dobry, spółka uzyskała spory zysk, ma duże możliwości 

kredytobiorcze 

 - Dzień Dziecka w Nowej Wsi i Lubiczu Górnym, Pan Wójt pogratulował i podziękował 

organizatorom za podjęte wysiłki 

 - 7 czerwca – festyn w Krobi, gdzie doskonale zaprezentowała się prężnie działająca grupa 

wolontariuszy i animatorów 

 - 8 czerwca – Złotoria - festyn organizowany razem z parafią; festyny w Kopaninie i Grębocinie 

 - 9 czerwca – wizyta w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” – rozmowa z Panią Dyrektor 

na temat spraw bieżących i organizacyjnych   

 - 9 czerwca – spotkanie w Toruniu w sprawie ZIT, którego celem miało być wyłonienie zarządu, 

niestety nie doszło do powyższego, w spotkaniu nie uczestniczyła strona bydgoska 

 - 10 czerwca – rozmowa z naczelnikiem wydziału sportu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 

krytego boiska w Lubiczu Dolnym, przedsięwzięcie jest możliwe, ale wymaga czasu, obecnie 

Młyniec Pierwszy dostaje dofinansowanie do boiska. Zaczekamy miesiąc na informacje                         

z Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie, jeśli nie będą nas satysfakcjonowały, to w ramach 

środków, które mamy w budżecie przystąpimy do urządzania boiska trawiastego – oznajmił 

mówiący 

 - 11 – 13 czerwca Komisja ZWGRP zorganizowana w Krakowie 

- 15 czerwca – gminne zawody OSP 

 - 17 czerwca – Zespół Edukacji, Kultury i Sportu 

 -  wyścigi kolarskie organizowane przez Radnego Barcikowskiego 

 - zakończenie ligi młodzieżowej na boisku Klubu Sportowego Flisak w Złotorii – mecz rodzice – 

dzieci 

 - 24 – 25 czerwca Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

 Sprawy remontowo – inwestycyjne: 

 - budowa świetlicy w Krobi – termin niezagrożony 

 - kanalizacja Krobi - termin niezagrożony 

 - kanalizacja Grębocina - termin niezagrożony 

 - rozstrzygnięto przetargi na asfaltowanie dróg i ulic 

 - chodnik na ul. Sportowej w Lubiczu Górnym jest już zbudowany 

 - wstrzymaliśmy się z rozstrzygnięciami w kwestii chodnika na ul. Lipnowskiej (rozważamy, czy 

zlecać prace podmiotom zewnętrznym, czy wykonać go samodzielnie – podkreślił mówiący) 

 - zostało przygotowane miejsce pod pomnik w Mierzynku 

 - wyremontowano świetlicę w Rogowie 

 - planujemy remont świetlicy w Grabowcu 

 - rozstrzygnął się przetarg na boisko w Lubiczu (zaistniała konieczność przesunięcia dodatkowych 

środków na jego realizację)  

 - unieważniono przetarg na boisko w Młyńcu (wykonanie inwestycji okazało się droższe niż 

przewidywano) 

 - w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace w Złotorii (sala gimnastyczna) 

 - od przyszłego tygodnia ekipa ZDGMiK zajmie się przystankami autobusowymi (malowanie, 

naprawa) 

 - dużo jest prac związanych z koszeniem (zaplanowano środki na zakup kosiarki - co po jej 

nabyciu z  pewnością przyspieszy te prace) 

 - rozstrzygnięto przetarg na remont mostu w Złotorii 
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 - gmina otrzymała wyróżnienie od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 

planowanie przestrzenne 

 O godz. 14.20 Pan Wójt opuścił salę obrad.  

Ad. 12 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - udział w imprezach związanych z Dniem Dziecka 

 - wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka z grupą mieszkańców z Grębocina 

 - mówiąca wyraziła podziękowanie dla Radnej Wronieckiej za dbałość o szkołę w Gronowie   

 - festyn w Krobi z dużym zaangażowaniem Radnej Falkowskiej 

 - udział wraz z Panią Sekretarz w festynie w Józefowie 

 - udział w imprezie „Śpiewać każdy może” organizowanej przez Szkołę Podstawową w Lubiczu 

Dolnym, bardzo udany przegląd, słowa uznania dla organizatora 

 - uczestnictwo we Mszy św. Prymicyjnej ks. Macieja Kępczyńskiego – mieszkańca Grębocina. 

Sprawy z dyżurów: 

 - P. Roman Wiśniewski wyraził niezadowolenie z zasilania Lubicza Górnego, z braku kanalizacji 

na ul. Rzemieślniczej, Trzaskalskiego, zgłosił potrzebę wybudowania tam chodnika. 

 - wystąpienie z pismem do Marszałka Całbeckiego oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego z zapytaniem jakie kroki podejmowane są w sprawie chodnika                    

w Nowej Wsi. Mówiąca podkreśliła, że jeżeli nie będzie odzewu, to we wrześniu zorganizuje 

spotkanie 

 - mieszkańcy Lubicza Dolnego postulowali o utworzenie cmentarza komunalnego 

 - zgłasza się dużo osób będących w trudnej sytuacji materialnej i losowej 

 - w ramach funduszu sołeckiego (uczestnicy płacą 10 zł za wejście a transport pokrywany jest                   

z funduszu sołeckiego) wyjeżdżają w soboty dwa autobusy mieszkańców Grębocina do 

Ciechocinka na basen solankowy (pojechał również autobus z mieszkańcami Lubicza i Złotorii). 

Ad. 13 

Składanie interpelacji 

Nikt z radnych nie złożył interpelacji. 

 Ad. 14 

Wnioski i zapytania. 

Radny Kazimierz Rybacki zapytał co dzieje się w sprawie projektu chodnika w Brzeźnie oraz 

poprosił o spryskanie emulsją asfaltową drogi fogrowskiej z Brzezinka do Gronowa. 

Radna Teresa Klawińska: 

 - prosi o wystosowanie pisma do Kolei Państwowych aby pociągi towarowe (cysterny 

przewożące paliwo) przejeżdżające przez Lubicz Dolny zwalniały przed mostem (jak to bywało 

dawniej) – mieszkańcy ul. Magnoliowej i Dworcowej obawiają się, że może dojść do kolizji – 

był w przeszłości wypadek, że cysterna wywróciła się wylewając paliwo, które spowodowało 

skażenie ekologiczne (wcześniej pociągi przed mostem zatrzymywały się i wolno wjeżdżały na 

stację kolejową, obecnie transport jedzie bardzo szybko i nie zatrzymuje się wcale). 

Radna Mariola Falkowska zwraca uwagę na słabą widoczność na wyjeździe z ulicy Stromej                

w Krobi, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty, Radna prosi o zainstalowanie lustra lub 

podjęcie innych kroków poprawiających bezpieczeństwo w tym miejscu. 

Radna Sławomira Korzeniewska: 

 - dziękuje Panu Krzyżanowskiemu oraz ZDGMiK za bardzo dobrą współpracę, za utwardzenie 

ścieżki, dojazd do świateł, za naprawienie załamania asfaltu na drodze przy IT – SHOP-ie   

 -  prosi o przegląd i naprawienie uszkodzonych płyt chodnika na ul. Bankowej 

 - w najbliższą sobotę zaprasza na wycieczkę rowerową do Brzezinka, organizowaną już po raz 

dziewiąty  

 - wnioskuje o wykupienie przez gminę terenu pod rekreację nad Drwęcą - w rejonie ul. 

Zdrojowej w Lubiczu Górnym (wskazanego w odpowiedzi na wniosek Radnej zgłoszony na 

naradzie z sołtysami). 
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Radna Maria Błaszczyk: 

 - prosi o uprzątnięcie części  terenu  (gdzie jest składowane kruszywo) u zbiegu ulic Lipowej            

i Leśnej w Złotorii i przeznaczenia go pod rekreację (jedynym placem na imprezy 

środowiskowe, rekreację itp. był plac przed szkołą, obecnie z racji realizowanej tam inwestycji 

Złotoria nie ma już żadnego innego miejsca do wykorzystania we wskazanym wyżej celu)  

 - prosi o wsparcie finansowe w zakupie silnika do łodzi, którą OSP w Złotorii otrzyma                 

w ramach projektu „Ludziom na ratunek” 

 - podziękowała Panu Korpalskiemu za sprawozdanie z działalności OSP. 

Radna Danuta Staniszewska: 

 - prosi aby Powiat zrobił  przegląd i naprawę nowo wybudowanego chodnika w miejscach 

pozałamywanych w Jedwabnie 

 - zgłasza potrzebę wycinki trzech suchych drzew rosnących przy drodze powiatowej                       

w Jedwabnie na skrzyżowaniu przy skręcie na Młyniec, kolejne dwa drzewa znajdują się na 

odcinku drogi z Lubicza do Jedwabna  

- prosi o wycięcie (wnioskowanych od dwóch lat) krzaków rosnących przy drodze                         

z Rogówka do Młyńca 

 - wyrównać odcinek drogi gminnej do p. Lorenca (który dotychczas nie został zrobiony). 

Radny Juliusz Przybylski: 

 - dziękuje Panu Krzyżanowskiemu i pracownikom ZDGMiK za wsparcie przy organizacji Dnia 

Dziecka  

 - prosi o przeprowadzenie rozmów z Panią Żółtowską w sprawie zamiany gruntów                        

i przejęcia lasku przy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym, który mógłby (po wykarczowaniu                

i uprzątnięciu) być wykorzystany  np. do urządzenia miejsca rekreacji. 

Radny Ryszard Korpalski: 

 - pyta na jakim etapie jest sprawa dotycząca wnioskowanego wcześniej zamontowania                   

w pasie drogowym ulicy Toruńskiej w Lubiczu Dolnym spowalniacza wyspowego,                  

(„do 1 września przydałoby się bezpieczne przejście przy szkole”)  

 - zgłasza, że pan Marcin Kukowski (właściciel warsztatu samochodowego) ma utrudniony 

dojazd (ulica „Nad Drwęcą” w kierunku pstrągarni), w związku z powyższym Radny prosi             

o skrócenie o 2 lub 3 metry krawężnika, co pozwoli p. Kukowskiemu swobodnie skręcić                        

z ulicy (droga gminna).  

Radna Karina Wroniecka: 

 - jako rodzic dziecka wyróżnionego dziękuje za dzisiejszą uroczystość w Lubiczu Górnym, jest 

bardzo miła uroczystość dla dzieci, ich rodziców i społeczności szkolnych, jest to tez doskonała 

okazja aby dowiedzieć się ile mamy zdolnych dzieci w szkołach oraz ilu społeczników                                

i wolontariuszy 

 - dziękuje kierownikowi i pracownikom ZDGMiK za wykoszenie trasy procesji przed Bożym 

Ciałem 

 - dziękuje druhom z OSP za oprawę uroczystości Bożego Ciała  

 - prosi o jak najszybsze wykonanie 15 m chodnika przy blokach w Gronowie 

 - wymienić lub naprawić popsuty spowalniacz (na drodze przy blokach w Gronowie) 

 - jeśli znajdą się środki w budżecie wnioskuje o wykonanie projektów lamp drogowych  

Radna Aldona Peregonczuk podziękowała za nagrody dla uczniów zamieszkałych poza terenem 

naszej gminy, co ma dla nich bardzo istotne znaczenie. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że wysłano również ponad 50 listów gratulacyjnych do 

rodziców dzieci, które w ciągu roku miały osiągnięcia w różnych dziedzinach edukacyjnych               

i sportowych.   

Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz: 

 - prosi z zgłoszenie do nadzoru budowlanego obiekt po państwu  R. znajdujący się na 

skrzyżowaniu w Grębocinie (ze względu na estetykę oraz przede wszystkim zły stan techniczny 

i bezpieczeństwo powinien on być rozebrany)  

 - prosi o wykoszenie drogi Grębocin – Rogowo (koniecznie przed żniwami) 
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 - prosi o poszerzenie drogi na ul. Spółdzielczej  w Grębocinie za mostkiem  (w kierunku  

posesji p. Załuskiego) oraz jej wykoszenie i usunięcie krzaków 

 - prosi o podanie informacji na jakich placach i w jakiej ilości składowane jest kruszywo                    

i odpowiedź na pytanie dlaczego nie jest wbudowywane (wcześniejsza informacja, „że na 

rezerwę” wnioskodawczyni nie przekonuje, uważa, że magazynowanie kruszywa jest złym 

rozwiązaniem) 

 - popierając wniosek Radnej Błaszczyk prosi o jak najszybsze uprzątnięcie placu z kruszywa                

w Złotorii i umożliwienie organizowania tam festynów imprez środowiskowych 

 – prosi o sprysk asfaltowy na drodze na Przydatki  

 - prosi o przemyślenie kwestii poprawy stanu drogi Toruńskiej, Mostowej, Przydatków                 

do Jedwabna, pełniącej obecnie funkcję drogi odbarczającej dla drogi krajowej. 

Radny Kazimierz Rybacki podziękował Przewodniczącej Rady za tak zdecydowane stanowisko 

w sprawie kruszywa  i oznajmił, że „tłuczeń bardzo jest potrzeby na drogi w Brzeźnie                             

i Brzezinku”. 

Następnie Radna Anzel odczytała pismo Pana B. (skierowane do wiadomości Przewodniczącej 

Rady Gminy) dotyczące zapytania, w jakim czasie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa 

w pasie drogowym ulicy Przy Lesie w Lubiczu Górnym. 

Następnie zapoznała zebranych z informacją przekazaną przez ZDGMiK co do tej pory 

zrobiono w tym zakresie, jak wygląda w chwili obecnej sytuacja tej  ulicy, po czym  

przeanalizowano możliwości podjęcia stosownych działań w tej kwestii. Ważnym dla istoty 

sprawy jest fakt, że warunkiem budowy jezdni asfaltowej jest konieczność rozwiązania 

problemu z odprowadzeniem wód deszczowych oraz z wiosennych  roztopów śniegu na odcinku 

od ul. Przy Lesie - ul. Piaskową  do włączenia w istniejący kanał deszczowy przy skrzyżowaniu 

z ul. Bankową w Lubiczu Górnym. Jezdnia gruntowa utwardzona ul. Przy Lesie jest na bieżąco 

remontowana. Ostatnia naprawa została wykonana w dniu 12.06.2014r. z wbudowaniem 8 ton 

kruszywa kamienia łamanego fr.0-31,5mm.  

Rada zdecydowała, że konstruując projekt budżetu na przyszły rok rozważy możliwość 

przeznaczenia środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni w pasie ul. Przy Lesie             

w Lubiczu Górnym.  

Jako kolejne odczytano pismo pani S. dotyczące „ujęcia ul. Lampusz (numery 1-6) w budżecie 

gminy  na realizację zadań inwestycyjnych”. Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych                   

z informacją przekazaną przez ZDGMiK co do tej pory zrobiono w tym zakresie, jak wygląda                                           

w chwili obecnej sytuacja tej  ulicy. Następnie przeanalizowano możliwości podjęcia 

stosownych działań w tym zakresie. Podkreślono, że jezdnia drogi ul. Lampusz w Lubiczu 

Dolnym jest remontowana corocznie przez firmę wyłonioną w przetargu nieograniczonym na 

wykonanie remontu dróg gruntowych w danym roku kalendarzowym. W miarę potrzeb w ciągu 

roku jezdnia drogi jest wyrównywana  przez Zarząd Dróg GMiK w Lubiczu z wbudowaniem 

kruszyw drogowych w następujących latach i asortymencie:  

w dniu 28.04.2008 wbudowano 40 ton żużla paleniskowego 

w dniu 27.07.2012 wbudowano 64 tony kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm   

wbudowano 8 ton frezowiny asfaltowej z recyklingu 

w dniu 07.08.2012 wbudowano 56 tony kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm   

w dniu 09.08.2012 wbudowano 96 tony kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm 

w dniu 10.08.2012 wbudowano 112 tony kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm 

w dniu 14.04.2014 wbudowano 24 tony kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5mm 

Razem  w w/w okresie  wbudowano  400 ton kruszyw drogowych.    

Obecnie nawierzchnia jezdni ul. Lampusz w Lubiczu Dolnym jest w dobrym stanie. Na trasie 

samochody mogą się bezpiecznie mijać. Na pasie drogowym o szerokości zmiennej 6,0-10,0m 

rosną drzewa, jednakże nie zmniejszają światła jezdni która jest  

o szerokości 3,5-4,0m.  

W kwestii oświetlenia Rada Gminy Lubicz w przyszłorocznym budżecie uwzględni środki na 

jego uzupełnienie.  
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Jako kolejne odczytano pismo skierowane przez p. K.W., P.W., K.S., I.W. – wniosek o zmianę 

planu zagospodarowania przestrzennego działek w Krobi. Rada poprosiła o przygotowanie 

materiałów do szczegółowej analizy na kolejne posiedzenie Komisji Połączonych. 

Jako kolejne odczytano pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego informujące o przesłaniu 

oświadczenia majątkowego Przewodniczącej Rady Gminy Lubicz, Pani Hanny Anzel, celem 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Następnie odczytano pismo Pani F. – „wniosek o uwzględnienie w najbliższym planie 

zagospodarowania Gminy Lubicz wniosku dotyczącego wydzielenia części działki i propozycji 

odkupienia przez gminę Lubicz południowej części działki.” 

Rada poprosiła o przygotowanie materiałów do szczegółowej analizy na kolejne posiedzenie 

Komisji Połączonych. 

Ze spraw organizacyjnych Przewodnicząca Rady Gminy zakomunikowała, że w miesiącu lipcu, 

w związku z przerwą urlopową nie będzie pełniła dyżuru w świetlicy środowiskowej                            

w  Grębocinie ani w Urzędzie Gminy. 

Zebrani ustalili również, że kolejna sesja oraz komisje połączone odbędą się 29 sierpnia br.           

Ad. 15.   

Zakończenie obrad.    

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                   

i o godz. 14.55 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska           

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz      

                                                                                                        

                                                                                                            Hanna Anzel  


