
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  VII/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 marca 2015 r.  

 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz. 

Otworzyła o godz. 9.00 a zakończyła o godz. 11.00. 

Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała 

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Żadnych spraw do porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 3 marca 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja wójta z wykonania uchwał  rady oraz działalności między sesjami. 

 - od 26 stycznia br. do 25 marca br. we wszystkich sołectwach gminy Lubicz odbyły się 

zebrania wiejskie, na których dokonano wyboru sołtysów i rad sołeckich 

 - uczestnictwo w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego oraz XXIX Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku Gmin Wiejskich odbywających się w dniach 4 – 6 marca br.  - wybór Pana 

Wójta Marka Olszewskiego na Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP 

- 7 marca – Gminny Dzień Kobiet 

 - 9 marca – Pałac Prezydencki – otrzymanie z rąk Prezydenta RP dyplomu Nagrody 

Obywatelskiej 25 - lecia  Samorządności za wieloletnie zaangażowanie w działalność na 

rzecz społeczności lokalnej.  

-  spotkanie w sprawie oświetleń z firmą zarządzającą autostradą  

 - zebranie wiejskie wyborcze w Mierzynku, sołtysem został Pan Mariusz Filuś 

 - 11 marca – Warszawa – konferencja ZNP dla logopedów oraz kierowników poradni 

psychologiczno – pedagogicznych 

- 12 marca – wyjazd w teren – wizytacja najważniejszych inwestycji  

- 12 marca – zebranie wiejskie w Gronowie, które prowadziła Pani Sekretarz, ponownie wybrano 

na sołtysa Pana Pawła Kuczkowskiego  

 - 14 marca – zebranie sprawozdawcze OSP Lubicz Dolny 

- 15 marca – wizyta u Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

Pana Ryszarda Bobera dot. przyszłości LGD (ze współpracy w ramach LGD Podgrodzie 

Toruńskie zrezygnował wójt Złejwsi Wielkiej Pan Jan Surdyka, Gmina Obrowo zgłosiła chęć 

przystąpienia do naszej LGD. Pan Przewodniczący Bober z kolei chciałby, aby gmina 

Czernikowo dołączyła do naszej LGD). W przyszłości w ramach LGD będzie można pozyskać 

środki na  drogi lokalne. 

 - problemy z działalnością ZIT w Województwie Kujawsko – Pomorskim (powstał problem,                 

w jakiej formie ma on funkcjonować – czy na podstawie umowy czy poprzez utworzenie 

stowarzyszenia) 

- 16 marca – zgromadzenie LGD 

 - 16 marca – zebranie wiejskie w Grębocinie, ponownie wybrano na sołtysa Panią Małgorzatę 

Jurkiewicz 

 - 20 – 21 marca – przejęcie funkcji Przewodniczącego ZGWRP 

 - 23 marca – zebranie wiejskie w Złotorii, na sołtysa wybrano Panią Barbarę Kisielewską 

 - 24 – 25 marca – KWRiST, wchodzi m.in. nowelizacja ustawy prawo wodne (melioracje 

szczegółowe przerzucone zostaną na gminy), będą musiały być wprowadzone opłaty dla 

mieszkańców (wyższe niż podatki). Znowelizowane prawo wodne całą odpowiedzialność składa 

na gminy. 



 

 

 - 26 marca – spotkanie z Radami Rodziców, w którym wzięli udział również lekarze ze szpitala 

uzdrowiskowego w Ciechocinku (temat otyłości dzieci i młodzieży), również Zespół Szkół nr 1 

w Lubiczu Górnym zaprezentował propozycje walki z otyłością. 

 Pan Wójt poinformował również, że drogi są na bieżąco remontowane, przetargi na drogi 

zostaną ogłoszone po świętach (w przyszłym roku zostanie przygotowany program remontu dróg 

oparty na sprysku asfaltowym); będą likwidowane zapasy kruszywa, mniej pieniędzy i sprzętu 

przeznaczać się będzie na gruzowanie i wałowanie, a więcej na utrwalanie i utwardzanie. 

Kanalizacja Grębocina i Krobi przebiega zgodnie z planem. 

Radny Ryszard Korpalski zapytał, na jakim etapie jest chodnik na ul. Kolejowej, na co Pan Wójt 

odpowiedział, że będzie zlecenie na jego realizację dla firmy zewnętrznej. 

Radna Anzel w odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Pana Wójta oznajmiła, że będzie 

przekonywała Radę Gminy, aby nie podejmowała uchwały o melioracji. Przekazywanie zadań 

bez pieniędzy nie jest korzystne dla gminy. Podjęcie takiej uchwały nie będzie też dobrze 

przyjęte przez mieszkańców. Niech się w tej kwestii wypowie nadzór, skonkludowała mówiąca.   

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Przewodniczącego Sejmiku Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego, Pana Ryszarda Bobera, zostało wystosowane pismo w sprawie 

chodnika w Nowej Wsi oraz trudnej sytuacji komunikacyjnej przy drodze wojewódzkiej w tej 

miejscowości. W odpowiedzi przyszło pismo, którego treść Radna Anzel odczytała. Zebrani nie 

kryli oburzenia oraz rozczarowania - zarówno sposobem odniesienia się do problemu jak                       

i  komentarzem do działań ze strony samorządu gminy Lubicz.  

Następnie Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że uczestniczyła (w większości wraz                      

z Panią Sekretarz) w  wiejskich zebraniach wyborczych, podkreślając dużą dyscyplinę w ich 

przebiegu. Najwięcej problemów zgłaszanych przez mieszkańców dotyczyło braku chodników                

i innych problemów przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych. Mieszkańcy narzekają 

również, że to co już jest sypane na drogi powoduje problem z kurzem. Na dyżurach mieszkańcy 

zwracają się z pytaniami dotyczącymi realizacji planów. Radna Anzel oznajmiła, że na dyżurze 

była również Pani S., która poinformowała, że zrzekła się darowizny, aby móc wykupić lokal 

komunalny, w którym mieszka. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady poprosiła                    

o przygotowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży Pani S. wnioskowanego przez nią lokalu 

komunalnego. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wzięła udział Kongresie XXV-lecia Samorządu 

Terytorialnego. W czasie XXIX Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP na Przewodniczącego ZGW 

RP wybrano Pana Wójta Marka Olszewskiego.  To wielki zaszczyt dla naszej gminy, podkreśliła 

mówiąca. Radna Anzel podziękowała również Panu Wójtowi za zorganizowanie Gminnego Dnia 

Kobiet, w którym wzięło udział ok. 900 kobiet.  

Ad. 5  

Podjęcie uchwał: 

Ad. a)    

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw Gminy Lubicz  

Projekt obwieszczenia był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Obwieszczenie Nr 2 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. b)    

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/49/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

 



 

 

Ad. c)   

 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/50/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. d)    

w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/51/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Ad. e)    

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/52/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Ad. f)    

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/53/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Ad. g)    

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej                      

w Złotorii 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/54/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Ad. h)    

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Józefowie 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.  

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały został uzupełniony o zapis dotyczący korzystania                             

z tej drogi przez właścicieli działek przyległych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/55/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Ad. i) 

w sprawie przyznania pierwszeństwa zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem 

użytkowym położonym w miejscowości Złotoria przy ul. Toruńskiej 52  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt oznajmił, że na wniosek Radnych zmieniony został zapis dotyczący utrzymania funkcji 

usług zdrowotnych przez okres 20 lat, a nie 10 lat jak wstępnie proponowano. W związku                    

z powyższym § 2 brzmi następująco: „W umowie sprzedaży lokalu nabywcy zostaną 

zobowiązani do utrzymania funkcji usług zdrowotnych w nabywanym budynku przez okres 20 

lat licząc od dnia nabycia”.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  



 

 

Uchwałę Nr VII/56/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. j)    

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym 

położonym w miejscowości Złotoria przy ul. Toruńskiej 52         

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/57/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie. 

Ad. k)   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Toruń na opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Toruńskiej                                    

w Grębocinie/ul. Kresowej w Toruniu o długości około 800,0 m 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/58/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. l)   

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w roku 2015 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Radna Anzel oznajmiła, że na komisjach połączonych zgłaszała, aby w umowie zawrzeć zapis, 

żeby wszelkie koszty związane z zaginionym psem pokrywał jego właściciel. Duże kwoty 

przeznaczamy na ten wydatek – dodała mówiąca. 

Radna Peregonczuk zasugerowała opodatkowanie w przyszłym roku właścicieli psów. Pan Wójt 

oznajmił, że opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest obowiązkiem własnym gminy. Środki na 

ten cel zaplanowano biorąc pod uwagę wydatki roku ubiegłego. Pan Wójt zaproponował 

przyjęcie omawianego projektu uchwały. 

Pani Sekretarz dodała, że SANEPID pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały. 

Głosowanie: 12 – „za” , 1 – „wstrzymała się” 

Uchwałę Nr VII/59/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  przy dwunastu  

głosach „za” i jednym głosie wstrzymującym się.  

Ad. ł)    

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki                                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014” 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii została zaproszona na posiedzenie Komisji 

Połączonych, ale poinformowała, że obecnie nie ma czasu. Dobrze byłoby, aby doszło jednak do 

takiego spotkania, by móc porozmawiać na tematy dotyczące pracy komisji i zadań 

realizowanych w ramach profilaktyki alkoholowej i narkotykowej – dodała Przewodnicząca 

Rady Gminy. Zawnioskowała, aby zmienić zapis uchwały dotyczący diet członków Komisji 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Narkotykowym, aby za nieobecność członka na 

posiedzeniu komisji nie wypłacać mu diety.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały. 

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/60/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

O godz. 10.15 ogłoszono 15 minut przerwy. 

O godz. 10.30 kontynuowano obrady. 

Na salę obrad weszła Pani Skarbnik. 

Ad. m)  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany, które wprowadzono po Komisjach Połączonych odbywających 

się w dniu 20 marca:  



 

 

 - przesunięcie planu 13.000 zł do dz.926 rozdz.92601 § 4210 na urządzenie boiska do piłki 

plażowej siatkowej w Grębocinie (3.000 zł) i do rozdz.92695 § 6060 na zakup i montaż siłowni 

zewnętrznych w Grębocinie (10.000 zł). 

 - zwiększenie o 5.000 zł planu na zadanie inwestycyjne pn. ”adaptacja pomieszczeń 

mieszkalnych na sale lekcyjne (SP Młyniec)”. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały. 

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VII/61/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 6 

Składanie interpelacji.  

Interpelacje na piśmie złożyły oraz odczytały Radne: Teresa Klawińska oraz Mariola Falkowska. 

Ad. 7 

Wnioski i zapytania.  

Radny Juliusz Przybylski: 

 - „zamontować nowy próg zwalniający, a nawet dwa  na ul. Polnej (w obrębie kościoła), stary 

uległ zniszczeniu” 

 - czy jest możliwość obniżenia ceny biletu MZK dla osób poruszających się w obrębie terenu 

gminy (np. z Lubicza Górnego do Lubicza Dolnego). 

Radna Magdalena Borowska: 

 - w związku z przedłożonym pismem mieszkańców ul. Przy Skarpie oraz ul. Lipnowskiej             

w Lubiczu Górnym dotyczącym chęci wydzierżawienia części „skarpy” Radna prosi                         

o pozytywne załatwienie prośby mieszkańców. 

Radna Aldona Peregonczuk zapytała, czy było spotkanie dotyczące sposobu zagospodarowania 

terenu przy szkole podstawowej w Złotorii, gdyż chciałaby wraz z radną Błaszczyk wziąć w nim 

udział. 

Pan Wójt odpowiedział, że spotkanie robocze było, a zmiany polegają na tym, że na terenie 

przyległym do szkoły przy ul. Szkolnej będzie parking trawiasty, ogrodzenia nie będzie, od 

strony ul. Szkolnej ulica będzie zamknięta. Ewentualny plan do wglądu znajduje się                     

w Referacie Promocji i Rozwoju. 

Radny Zbigniew Barcikowski podziękował w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej              

w Młyńcu za pomoc w modernizacji budynku szkoły, który stał się bardzo atrakcyjny. Mówiący 

podkreślił również zaangażowanie całej społeczności na rzecz młynieckiej szkoły. Pani Dyrektor 

Marcinkowska bardzo silenie utożsamia się zarówno ze szkołą jak i środowiskiem, czego 

znakomite efekty są dla wszystkich zauważalne, podkreślił mówiący. Radny Barcikowski 

podziękował za szybką i skuteczną reakcję na wniosek dotyczący skarpy. Mówiący wyraził się 

również bardzo pozytywnie na temat nowej Pani Sołtys z Młyńca Pierwszego oraz Rady 

Sołeckiej obecnej kadencji. Poinformował również, że zmieniono strategię podejścia do 

współpracy z kopalniami. Przeprowadzono rozmowę dotyczącą drogi przez las z Gronowa do 

Młyńca i pozytywnym efektem tego było nawiezienie w ciągu dwóch dni kamieni. Teraz droga 

wygląda dobrze, poprawia komfort jej użytkowników. Wiele spraw niemożliwych staje się 

możliwymi – skonkludował mówiący dodając, że kopalnie z Wielkiej Łąki są również chętne do 

współpracy. 

Radna Mariola Falkowska: 

Wnioski z zebrania wiejskiego: 

 - zamontować spowalniacze na ul. Zielona Puszcza 

 - prosi o ustawienie TOY – TOY-a w Lubiczu Górnym lub zorganizowanie szaletu publicznego 

 - prośba o częstsze równanie dróg gruntowych do państwa Maćkiewicz i Tecmer oraz do ul. 

Farmerskiej.  

Radny Marek Gliszczyński złożył na piśmie wnioski dotyczące zakupu wiat przystankowych                                     

w Nowej Wsi oraz wyrównania i naprawy drogi gminnej w Grabowcu.  

Radny Bartosz Malicki: 



 

 

 - zgłasza problem źle wykonanej drogi do stacji poboru opłat  - podczas równania utworzył się 

obustronny nasyp uniemożliwiający spływanie wody, radny wnioskuje o poprawienie 

powyższego 

 - w związku z potrąceniem dziecka w Gronowie wnioskuje o przeprowadzenie profilaktycznych 

spotkań z dziećmi ze szkół gminnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa 

na drogach, bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię itp.  

Mówiący zwrócił uwagę, że należy przy nadarzających się okazjach upominać radnych 

wojewódzkich, że zostali wybrani do reprezentowania spraw mieszkańców, bo praktyka 

pokazuje, że jakby o tym zapomnieli.   

Radny Juliusz Przybylski: 

-  11 kwietnia br. w Lubiczu Górnym będzie stał krwiobus, Radny prosi o wyznaczenie godziny                 

i zabezpieczenia terenu 

 - prosi o obniżenie i wydłużenie krawężnika w obrębie przejścia dla pieszych  - skrzyżowanie 

ulic Bankowej i Piaskowej w Lubiczu Górnym. 

Radna Aldona Peregonczuk: 

 - pyta o kwotę przeznaczoną na imprezę „zaproś sąsiada” dla sołectwa Złotoria. 

Następnie Przewodnicząca Anzel odczytała pismo Państwa B. z Lubicza Dolnego, skierowane 

do wiadomości Rady Gminy.  

Następnie przypomniano najbliższe terminy posiedzeń Rady Gminy – 17 kwietnia – Komisje 

Połączone godz. 8.00, o godz. 10.00 wyjazd studyjny do MPO w Toruniu. 24 kwietnia – sesja. 

1 kwietnia w Grębocinie odbędzie się już po raz kolejny Misterium Męki Pańskiej. 

Ad. 8 

Zakończenie obrad.   

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie, 

złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych i o godz. 11.00 ogłosiła 

zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                             

                                                                                                            Hanna Anzel  

 

 

 

 

 

 

 


