
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  VIII/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 24 kwietnia 2015 r.  

 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

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

Otworzyła o godz. 8.00 a zakończyła o godz. 12.25. 

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

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

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

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację projektu 

"przebudowa, remont drogi powiatowej Nr 2009 C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny w km 

0+000 – 3+450, o długości 3,450 km" w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu 

dróg powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę 

konkurencyjności gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa” (projekt 

dotyczy położenia 3,5 km asfaltu,  inwestorem jest Powiat,  przetarg się rozstrzygnął i  zmieniła 

się  wartość /na niższą/,  w związku z powyższym zmienia się również udział finansowy gminy) 

 - zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” 

(projekt jest efektem prac Rady Gminy na Komisjach Połączonych, gdzie zdecydowano, że 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie podzielona na dwa 

podzespoły: 

a) motywujący – zajmujący się realizacją zadania dot. motywowania do leczenia i występowania 

z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do leczenia, zgodnie z art. 26 ustawy o wychowaniu                  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

b) kontrolny – zajmujący się wydawaniem zezwoleń i kontrolą warunków korzystania z tych 

zezwoleń, zgodnie z art.18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi  

w związku z czym konieczny jest wymieniony projekt uchwały. 

W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna, Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do porządku obrad.  

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 27 marca 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Prezentacja pt. „Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako 

siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych.”  

Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że w ramach powyższego programu w Zespole Szkół nr 

1 w Lubiczu Górnym oraz w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie prowadzone są zajęcia, po czym 

oddała głos prelegentowi – panu Krzysztofowi Wolframowi - Prezesowi Zarządu Fundacji 

Zielone Płuca Polski z Białegostoku. Pan Prezes poinformował o terminie realizacji projektu                  

oraz obszarze na jakim jest realizowany w całej Polsce. Przybliżył zebranym misję projektu 

(odwrócenie trendu zanikania zadrzewień liniowych, podniesienie świadomości decydentów 

i społeczności lokalnych oraz regionalnych, wzrost bioróżnorodności ekosystemów otwartych, 

podniesienie atrakcyjności turystycznej i krajobrazowej, inwentaryzacja zasobów zadrzewionych 

(głównie przydrożnych) i ich kondycji. Prelegent omówił też cele szczegółowe (stworzenie                 

w wybranych gminach wiodących warunków do podejmowania właściwych decyzji władz, 

zarządców dróg oraz społeczności lokalnych do planowego i konsekwentnego działania na rzecz 

odtwarzania zadrzewień oraz odwrócenie na ich terenie trendu utraty zadrzewień; 



 

 

upowszechnienie dobrych praktyk z projektu oraz zmiana podejścia administracji terytorialnej 

zarządców dróg w Polsce do kwestii zadrzewień, zwłaszcza przydrożnych; kształtowanie 

przyjaznych dla zadrzewień postaw w społeczeństwie i aktywizowanie społeczności do ochrony 

i sadzenia drzew; monitoring, ewaluacja i aktywne rozpowszechnianie wyników. Mówiący 

wskazał korzyści dla gminy z udziału w 12 – miesięcznym projekcie: 

 - personel doradczy: koordynator regionalny, lokalny doradca ds. zadrzewień 

 - pełna inwentaryzacja zadrzewień i program zadrzewieniowy 

 - szkolenia: szkoły, samorząd, organizacje pozarządowe  

 - ekspertyza 10 drzew 

 - konserwacja 10 drzew 

 - posadzenie 70 drzew 

 - wizyta studyjna w Niemczech 

 - promocja i edukacja. 

Koszty poniesione na rzecz gminy to ok. 60 000 zł, wkład gminy to 5 000 zł. 

Mówiący oznajmił, że projekt zakłada rok na realizację, a dzisiejsze spotkanie jest jego 

elementem. Z organem gminy Pan Prezes poprosi o spotkanie również na koniec projektu. Cały 

duży projekt programu jest skierowany do szkół - podkreślił mówiący, włącznie z sadzeniem 

drzew. 

O godz. 8.40 na salę obrad wszedł Radny Powiatu Toruńskiego, Pan Leszek Syroka.  

Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o przesunięcie kolejności porządku obrad: po punkcie 3 

punkt 5 a po nim punkt 4 i poddała go pod głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli powyższą 

zmianę.  

O godz. 8.43 salę obrad opuścił Pan Krzysztof  Wolfram. 

Ad. 5 

Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności 

OSP na terenie Gminy Lubicz za 2014 rok. 

Pan Ryszard Korpalski poinformował, że na terenie gminy Lubicz jest zarejestrowanych 9 

jednostek, w tym 8 typu „S”. Trzy – Grębocin, Młyniec i Złotoria - włączone są do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W dyspozycji OSP są dwa samochody ciężkie gaśnicze, 

cześć  średnich z ilością do dwóch metrów sześciennych wody i osiem lekkich. Jednostka                   

w Złotorii posiada łódź do działań ratowniczych na wodzie. Ochotnicze Straże Pożarne skupiają 

425 członków, w tym 348 mężczyzn i 77 kobiet,  7 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych skupia 

52 dziewczęta i 22 chłopców. We wszystkich jednostkach odbyły się zebrania sprawozdawcze, 

komisje rewizyjne wnioskowały o udzielenie absolutorium zarządowi. W zebraniach 

uczestniczyło 286 członków. Wyszkolonych, mogących brać udział w akcjach ratowniczo – 

gaśniczych jest 265 strażaków. 

Na terenie gminy Lubicz PSP odnotowała 231/235 zdarzeń. 80/71 pożarów, 148/155 

miejscowych zagrożeń, 3/9 alarmów fałszywych. Jednostki z KSRG 32 razy były dysponowane 

poza teren gminy Lubicz. Działania strażaków w 2014 roku:  

Brzezinko – 2 pożary,  

Grębocin – 27 pożarów, 29 – miejscowych zagrożeń 

Gronowo – 10 pożarów, 18 - miejscowych zagrożeń 

Lubicz – 20 pożarów, 37 - miejscowych zagrożeń, 2 – alarmy fałszywe 

Młyniec – 9 pożarów, 21 - miejscowych zagrożeń, 3 - alarmy fałszywe 

Rogowo – 1 pożar, 4 – miejscowe zagrożenia 

Rogówko – 2 miejscowe zagrożenia 

Złotoria – 25 pożarów, 58 – miejscowych zagrożeń, 3 - alarmy fałszywe. 

Następnie Pan Korpalski przedstawił statystykę wyjazdów z całego Powiatu Toruńskiego, 

z której wynika, że najwięcej zdarzeń w Powiecie miała Gmina Lubicz.  

O godz. 8.50 na salę obrad wszedł  podinspektor Ireneusz Lewandowski. 

Pan Korpalski kontynuował sprawozdanie. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały w 2014 roku 

dotację z budżetu gminy w kwocie w ogólnej 120 000 zł. Powyższe środki zostały rozliczone 

zgodnie z podpisanymi umowami. Przychód OSP w 2014 roku wyniósł 123 999, 08 zł, na który 



 

 

złożyły się dotacje z MSW, firm ubezpieczeniowych i darowizn strażaków. Strażacy rezygnują                      

z przysługującego im ekwiwalentu za wyjazdy i przekazują w formie darowizny na OSP. Pan 

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu poinformował, że OSP czekają zmiany 

- Złotoria spodziewa się nowego samochodu i przebudowy remizy. OSP prowadzą swoje 

drużyny sportowe, przede wszystkim piłkę nożną. Po kontrolach przeprowadzonych przez PSP 

wynika, że w pomieszczeniach garażowych brakuje wyciągów spalin. 

Radna Anzel stwierdziła, że Młyniec ma najmniej wyjazdów a należy do KSR. Czy można 

zatem tę jednostkę z KSR wycofać? – zapytała. Pan Prezes oznajmił, że z systemu krajowego 

można wycofać jednostkę na wniosek komendanta PSP lub wójta. 

Radna Anzel z uznaniem stwierdziła, że działania OSP w gminie Lubicz są widoczne. Jesteśmy 

dumni z działalności OSP, również tej sportowej, z działań drużyn młodzieżowych, asysty przy 

Grobie Pańskim czy w czasie Bożego Ciała - podkreśliła. Na ręce Prezesa Korpalskiego złożyła 

podziękowanie dla wszystkich druhów OSP. Prezes Korpalski podziękował Panu Wójtowi oraz 

pracownikom urzędu za owocną współpracę a Przewodniczącej i całej Radzie Gminy za 

przychylność. 

O godz. 9.05 ogłoszono przerwę. 

O godz. 9.20 kontynuowano obrady.     

Ad. 4 

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu na temat bezpieczeństwa publicznego  

w Gminie Lubicz za 2014 rok. 

Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu przedstawił prezentację multimedialną. 

Poinformował, że od 2011 roku działa Komisariat Policji utworzony z połączenia 

funkcjonujących do tej pory Posterunków Policji w Lubiczu, Obrowie i Czernikowie. Etatowo              

w jednostce służy 46 policjantów, dysponujących 9 radiowozami i jednym motocyklem 

służbowym. Siedziba rozmieszczona jest w trzech budynkach. Jako jednostka podległa 

Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu, Komisariat zasięgiem obejmuje teren gmin Lubicz, 

Czernikowo oraz Obrowo, co stanowi obszar o powierzchni 437 km2  i ludności w liczbie około 

42 tysięcy osób. Funkcjonariusze z komisariatu Policji w Lubiczu w 2014 roku: 

 - przeprowadzili 208 postępowań o wykroczenia 

 - przeprowadzili 54 procedury Niebieska Karta 

 -  11 – krotnie wystąpili do wydziałów rodzinnych sądów rejonowych w sprawie demoralizacji 

osób nieletnich 

 - przeprowadzili 77 spotkań i pogadanek profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi 

 - brali udział w 121 spotkaniach z pedagogami szkolnymi 

 - uczestniczyli w spotkaniach grupy PAT w Dobrzejewicach i Czernikowie 

 - w Zespole Szkół w Grębocinie zorganizowali spotkanie Fred goes Net 

 - biorą udział w Programie Pomocy Rodzinie prowadzonym przez Szkołę Podstawową                       

w Lubiczu Dolnym 

 - w ramach programu Bezpieczna Gmina Lubicz na bieżąco współpracują w zakresie 

kontrolowania miejsc zagrożonych oraz profilaktyki 

 - wylegitymowali 14914 osób. 

Następnie Pan Komendant  omówił działalność Referatu Prewencji, przedstawiając statystykę 

dotyczącą 2013 i 2014 roku. Poinformował, że teren gminy Lubicz jest podzielony na cztery 

dzielnice. W dalszej kolejności wymienił poszczególnych dzielnicowych i omówił ich 

działalność. Tematem sprawozdania była również działalność zespołu Patrolowo – 

Interwencyjnego oraz Referatu Kryminalnego. Kolejne omawiane zagadnienie dotyczyło  

dynamiki przestępczości na terenie działania Komisariatu Policji w Lubiczu w 2013 i 2014 roku. 

Na terenie gminy Lubicz stwierdzono spadek liczby przestępstw w ujęciu wszystkich kategorii. 

Największy spadek odnotowano w ilości popełnionych kradzieży, gdzie liczba przestępstw 

spadła o 80. Tematem sprawozdania był również stan bezpieczeństwa na drogach. W 2014 roku 

na drogach gminy Lubicz, podobnie jak ogółem na drogach Powiatu Toruńskiego utrzymano 

stan bezpieczeństwa porównywalny do ubiegłorocznego. Pan Komendant przedstawił statystykę 



 

 

Powiatu Toruńskiego w 2013 i 2014 roku dotyczącą: rannych w wyniku zdarzeń drogowych, 

ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych, kolizji, wypadków. 

W 2014 roku na terenie gminy Lubicz odnotowano spadek liczby przestępstw ogółem, 

z jednoczesnym wzrostem wykrywalności. Niezmiennie czynnikami wpływającymi na 

popełnianie przestępstw są: 

 - poziom bezrobocia 

 - działalność grup przestępczych miejscowych oraz spoza rejonu 

 - słabe zabezpieczenie mienia zagrożonego kradzieżą (w szczególności dotyczy to elementów 

infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej i drogowej) 

 - migracja ludności związana z rozbudową podmiejskich osiedli oraz duże obciążenie ruchem 

kołowym na szlakach komunikacyjnych. 

Pan Komendant podkreślił duże zaangażowanie samorządu gminy Lubicz we współpracę na 

rzecz bezpieczeństwa w gminie. Cykliczne spotkania z przedstawicielami władz zaowocowały 

bieżącą wymianą informacji na temat lokalnych zagrożeń oraz współdziałaniem przy 

zabezpieczaniu organizowanych imprez. Mówiący wskazał, że „znakomicie układająca się 

współpraca daje efekt w postaci spadku liczby przestępstw i wykroczeń najbardziej 

dokuczliwych społecznie. W 2014 r. gmina Lubicz sfinansowała dodatkowe służby Policji,                  

a także zakup oznakowanego samochodu służbowego KIA. Efektem ponadnormatywnych służb 

patrolowych, w których  udział brali również policjanci spoza Komisariatu Policji w Lubiczu był 

zauważalny spadek ilości czynów zabronionych stwierdzonych  w analogicznych okresach 

(lipiec – wrzesień) 2013 i 2014 roku.” 

Radna Anzel oznajmiła, że dał się odczuć spadek przestępczości. Podziękowała dzielnicowym za 

udział w zebraniach wiejskich, szczególnie aspirantowi Łukaszowi Przybylskiemu, który starał 

się być wszędzie. Rada Gminy jest zadowolona ze współpracy z policją, wymiana informacji, 

rozmowy, dają dobre efekty – podkreśliła mówiąca. Na ręce Komendanta Lewandowskiego 

złożyła podziękowania dla wszystkich pracowników Komisariatu. Docelowo Rada zastanowi się 

nad monitorowaniem Lubicza Górnego oraz dodatkowymi patrolami policji – dodała Radna 

Anzel. Następnie Pan Wójt wręczył podinspektorowi Lewandowskiemu cztery latarki 

ufundowane przez gminę Lubicz.    

Ad. 6 

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla gminy Lubicz 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na Komisjach Połączonych w dniu 17 kwietnia br. 

powyższe zagadnienie zostało szczegółowo omówione. Wyjaśnienia i odpowiedzi na zadane na 

komisjach pytania oraz korekta niektórych danych zostały Radnym przesłane drogą 

elektroniczną. Z braku pytań w omawianym temacie Radna Anzel poddała pod głosowanie 

ocenę zasobów pomocy społecznej na 2014 rok dla gminy Lubicz, którą Radni 15 – głosami 

„za” jednogłośnie przyjęli.     

Ad. 7 

Przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 

2014. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na Komisjach Połączonych w dniu 17 kwietnia br. 

powyższe zagadnienie zostało szczegółowo zreferowane i omówione przez Panią Kierownik 

Referatu Gospodarki Odpadami. 

Z braku pytań do powyższego zagadnienia Radna Anzel poddała pod głosowanie analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 2014. Radni 15 – głosami 

„za” jednogłośnie ją przyjęli.     

Ad. 8 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 27 marca – ostatnia sesja 

 - 1 kwietnia – udział w spotkaniu komitetu ZIT w Bydgoszczy (nie będzie stowarzyszenia tylko 

porozumienie), prawdopodobnie nie będziemy mogli liczyć na zbyt wiele – być może uda się 

zrealizować ścieżki rowerowe robione z Powiatem, może termomodernizcja, programy 

oświatowe. W ramach ZIT chcemy zrealizować chodnik i przejście dla pieszych w Rogówku 



 

 

oraz chodnik w Lubiczu Górnym do Brzozówki. Aby zrealizować te inwestycje potrzebujemy 

porozumienia. Dokumenty są przygotowywane z GDDKiA. 

 - 2 kwietnia – walne zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka 

 - 8 kwietnia – ZIT w Toruniu, podsumowanie spotkania bydgoskiego, w zastępstwie Pana 

Wójta wziął w nim udział Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

 - 8 kwietnia – Poznań; Pan Wójt będzie reprezentował gminy wiejskie przed Trybunałem 

Konstytucyjnym  - chodzi o przekazywanie obwodnic gminom 

 - 9 kwietnia – narada z sołtysami, „mamy silny korpus sołecki, z dużym entuzjazmem i wolą 

działania” – podkreślił mówiący 

 - na zaproszenie ks. proboszcza ze Złotorii udział w spotkaniu, w którym uczestniczyła również 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy z biskupem Suskim (rozmawiano m.in. na temat współpracy 

Diecezji Toruńskiej z gminą Lubicz)  

 - 13 kwietnia – narada  z kierownictwem urzędu gminy, Pan Wójt poinformował, że utworzył 

gminne gremium, w skład którego weszli przedstawiciele jednostek i referatów zajmujących się 

inwestycjami – ZDGMiK, Referat Promocji i Rozwoju, a także firmy DUON, Spółki Lubickie 

Wodociągi; raz na dwa miesiące będzie odbywało się potkanie w celu przekazywania informacji 

dotyczących planów inwestycyjnych i ich realizacji. Bieżący przekaz informacji, którego często 

brakowało, ułatwi skoordynowanie działań i zapobiegnie sytuacjom, gdzie np. nowo położony  

chodnik trzeba było rozebrać w celu położenia rury gazowej. 

 - 14 kwietnia – spotkanie w Krajowym Biurze Wyborczym 

 - 14  - 15 kwietnia – Konferencja w Serocku na temat energii odnawialnej 

 - 16 kwietnia – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie programu „Drabina” 

dotyczącego aktywizowania społeczności lokalnych 

 - 20 kwietnia – ZIT w Powiecie Toruńskim 

 - 21 kwietnia – ZERiST  

 - 22 kwietnia – spotkanie w urzędzie gminy ze studentami geografii UMK 

 - 22 kwietnia – wyjazd w teren – wizytacja budynku biurowca firmy Bielczyny w Grębocinie, 

którego kupno z przeznaczeniem na mieszkania socjalne gmina rozważa. ZDGMiK analizuje  

obecnie powyższą ofertę i dokumenty.  

 - 23 kwietnia – Pan Wójt uczestniczył w charakterze świadka w rozprawie sądowej (Pan S.               

i grupa mieszkańców skarżą  firmę SKANSKA za zaburzenie stosunków wodnych, jest błąd                

w projekcie, nie połączono odwodnienia), skarżący pozytywnie wypowiadali się na temat gminy 

Lubicz i pomocy, jakiej im udzielała.     

Ad. 9 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - 9 kwietnia – narada z sołtysami, na której Pani Przewodnicząca poprosiła sołtysów                                                  

o współpracę z Radnymi  

 - spotkanie w Złotorii z ks. biskupem Andrzejem Suskim, ks. proboszcz Marian Wróblewski 

chwalił samorząd gminy Lubicz za dobrą współpracę, za Msze św. w intencji samorządu   

 - na dyżurze Przewodnicząca Rady przyjęła dwie delegacje: z Lubicza Górnego i z Grębocina 

(Radna Anzel poprosiła o przekazanie informacji, czy zostały podpisane umowy mieszkańców                               

z ul. Rzemieślniczej i Trzaskalskiego w Lubiczu Górnym z firmą DUON); w związku ze 

zmniejszeniem się ruchu na drodze wojewódzkiej mieszkańcy Grębocina proszą o skrócenie                 

w Grębocinie zielonego światła na drodze wojewódzkiej w kierunku Łysomic  i wydłużenie 

zielonego światła w kierunku na Olsztyn 

- spotkanie z prezesem Klubu Sportowego Gwiazda oraz z dyrekcją Zespołów Szkół nr 1 i nr 2 

w sprawie propozycji prezesa utworzenia klas sportowych 

 - zorganizowanie i przewodniczenie posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, powiększył się skład zespołu, który liczy obecnie 9 osób; komisja podzieliła się 

na dwa podzespoły 

 - udział w Komisji Konkursowej oceniającej torby ekologiczne wykonane przez uczniów 

Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 



 

 

 - spotkanie z redaktorem gazety „Poza Toruń” , w której ukazał się artykuł dotyczący chodnika 

w Nowej Wsi 

Radna Anzel oznajmiła, że na zebraniu wiejskim w Nowej Wsi Radny Powiatu Toruńskiego Pan 

Marian Rzeszotek poinformował, że Starosta zobowiązał się wybudować ścieżkę pieszo – 

rowerową w Nowej Wsi 

 - mieszkańcy osiedla Nad Strugą w Grębocinie skarżą się na problem z wyjazdem z osiedla, jak 

jeden pojazd zatarasuje drogę, to inni nie mogą ani wjechać, ani wyjechać (taka sytuacja ostatnio 

miała miejsce), Radna oznajmiła, że należy rozważyć w jaki sposób rozwiązać ten problem. 

O godz. 10.30 ogłoszono przerwę. Salę narad opuścił komendant Lewandowski. 

O godz. 10.45 kontynuowano obrady.  

Ad. 10 

Podjęcie uchwał:  

Ad.a) 

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.b) 

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: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.c)  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz                                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy  z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/64/2015 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: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.e) 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 

gruntu miejscowości Lubicz Górny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.f) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Gajowa” w miejscowości Grabowiec 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 15 – „za”  



 

 

Uchwałę Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

O godz. 11.00 na salę obrad weszła Pani Skarbnik. 

Ad.g) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Zakątek” w miejscowości Grabowiec. 

Radny Juliusz Przybylski, w nawiązaniu do stanowiska Rady Gminy zgłoszonego na Komisjach 

Połączonych w dniu 17 kwietnia br. zgłosił wniosek o zmianę nazwy ulicy na „Zaułek.” 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę nazwy ulicy. Radni 

jednogłośnie się za nią opowiedzieli.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Zaułek” w miejscowości 

Grabowiec.  

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/68/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad.h) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Stara Baśń” w miejscowości Złotoria 

Radny Juliusz Przybylski, w nawiązaniu do stanowiska Rady Gminy zgłoszonego na Komisjach 

Połączonych w dniu 17 kwietnia br. zgłosił wniosek o zmianę nazwy ulicy na „Romantyczna” 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną zmianę nazwy ulicy. Radni 

jednogłośnie się za nią opowiedzieli.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Romantyczna” 

w miejscowości Złotoria. 

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Salę obrad opuściła Radna Wroniecka i Radna Falkowska.  

Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały wprowadzonej do porządku obrad w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na realizację projektu "przebudowa, 

remont drogi powiatowej Nr 2009 C Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny w km 0+000 – 3+450,                   

o długości 3,450 km" w ramach powiatowego programu „Modernizacja systemu dróg 

powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii szansą na poprawę konkurencyjności 

gospodarczej, wzrost atrakcyjności oraz poziomu bezpieczeństwa”  

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały  zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” 

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Na salę obrad weszła Radna Falkowska. 

Ad. i)  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok 

Radna Anzel zawnioskowała o przesunięcie 100 000 zł  na zakup samochodu dla urzędu gminy 

oraz 24 000 zł na usługi w dziale kultura związane z koniecznością sfinansowania wyjazdu 

chóru szkolnego z Lubicza Górnego na konkurs chórów w Hiszpanii. 

Przewodnicząca Rady Gmina poddała pod głosowanie przyjęcie zaproponowanych zmian 

w budżecie gminy na 2015 rok.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Rada Gminy Lubicz jednogłośnie przyjęła wniosek dotyczący  przesunięcia100 000 zł  na zakup 

samochodu dla urzędu gminy oraz 24 000 zł na usługi w dziale kultura. 

Na salę obrad weszła Radna Karina Wroniecka.  

Pani Skarbnik omówiła zmiany, który zostały wprowadzone po komisjach Połączonych, które 

odbyły się w dniu 17 kwietnia br. 

W planie dochodów: 

Dział. 852 rozdz.85215 § 2010  



 

 

Zwiększenie o 176 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone 

Gminie – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. (I transza) dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, na podstawie 

Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. 

Dział. 852 rozdz.85228 § 2010 Zwiększenie o 4.873 zł planu dochodów z tytułu dotacji                        

z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na podstawie Decyzji 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. (zad. zlec. 

realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa). 

W planie wydatków: 

Dział 600 rozdz.60014 § 6300  

Zmniejszenie o 128.489 zł planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na 

realiz. zadania pn.”Przebudowa, remont drogi powiatowej Nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz 

Górny”. 

Dział 600 rozdz.60016 

Wprowadzenie planu wydatków majątkowych na wykupy nieruchomości – 5.500 zł 

 Dział 750 rozdz.75075 § 4170  

Wprowadzenie planu 27.500 zł na przygotowanie monografii Gminy Lubicz. 

Dział 758 rozdz.75818 § 4810 

Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 178.694 zł do wysokości 

141.289 zł.  

Dział 801 rozdz.80101, rozdz.80103, rozdz.80148, rozdz.80149 i rozdz.80150  

Przesunięcie planu 679.169 zł między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowego 

sklasyfikowania wydatków na naukę dzieci z orzeczeniem i niepełnosprawności po dokonaniu 

przeliczenia kosztów z tym związanych. 

Przesunięcie planu 4.300 zł między rozdziałami i paragrafami w związku z wprowadzeniem 

zmian organizacyjnych w SP w Lubiczu Dolnym. 

Dział 801 rozdz.80101 § 4270 i § 6050  

Wydzielenie planu 300.000 zł z zadania ”modernizacja budynków SP w Złotorii”(326.000 zł)              

i utworzenie zadania pn.”rozbudowa budynku szkoły o kotłownię wraz z instalacjami 

sanitarnymi i elektrycznymi w Złotorii” z jednoczesnym przesunięciem tego planu ze SP                      

w Złotorii do UG Lubicz oraz planu 26.900 zł na wydatki bieżące – prace remontowe w 

budynkach SP w Złotorii. 

Dział 852 rozdz.85215  

Zwiększenie o 176 zł planu wydatków na zadanie zlecone Gminie – wypłatę zryczałtowanych 

dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. 

Dział. 852 rozdz.85228  

Zwiększenie o 4.873 zł planu wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 

(zad.zlec.realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa). 

Dział 926 rozdz.92601 § 4210, rozdz.92695 § 6060 

Przesunięcie planu między zadaniami, z uwagi na wcześniejsze błędne jego przypisanie. 

- dział 926 rozdz.92601 § 4210 – urządzenie boiska do piłki plażowej siatkowej w Grębocinie – 

3.500 zł (3.000 zł – przesunięcie;  500 zł - zwiększenie *) 

Dział 926 rozdz.92695 § 6050 

Zwiększenie o 50.000 zł planu na zadanie pn.”budowa sali gimnastycznej w Złotorii” (roboty 

dodatkowe i zamienne).  

Po zmianach ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 65 253 404 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 59 949 591 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 5 303 813 zł, 

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości   68 884 161 zł 

z tego: 



 

 

- wydatki bieżące w kwocie 58 252 681 zł, 

- wydatki majątkowe w kwocie  10.631 480 zł. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. 

Radna Anzel poprosiła o wkomponowanie w treść uchwały  zmian przegłosowanych na 

początku omawiania powyższego projektu uchwały.  

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/72/2015 Rady Gminy Lubicz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok, z uwzględnieniem przegłosowanych zmian podjęto  

jednogłośnie.  

Ad.j) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dane w WPF zostały zmienione stosownie do treści uchwały 

budżetowej na 2015 r. po zmianach na dzień 24 kwietnia 2015r. W latach 2016 – 2025  tj.                       

w okresie spłaty planowanej pożyczki z WFOŚiGW (215.000 zł) na „rozbudowę budynku SP                 

w Złotorii o kotłownię wraz z instalacjami”, zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu, 

zmniejszając jednocześnie w latach 2016 – 2020, 2023 -2025 wydatki inwestycyjne „nowe”,       

a w latach  2021, 2022 pozostałe wydatki bieżące. 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.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 15 – „za”  

Uchwałę Nr VIII/73/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 11 

Składanie interpelacji.  

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji 

Ad. 12 

Wnioski i zapytania 

Radna Karina Wroniecka: 

 - prosi o przekazanie wniosku do GDDKiA o wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż 

drogi krajowej nr 15 na odcinku Gronowo (niedawno wydarzył się wypadek, w którym bardzo 

ucierpiało dziecko, chodzi również o zapewnienie mieszkańcom lewostronnej części Gronowa 

bezpiecznego  dotarcia do przejścia dla pieszych)  

 - pyta czy przy modernizacjach dróg, które będą realizowane w naszej gminie, m.in. droga                              

z Młyńca do Brzeźna, jest planowana budowa ścieżki  pieszo – rowerowej.  

Radna Mariola Falkowska - przekazuje wnioski z zebrania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Lubicza Górnego, w którym wraz z Radnym Przybylskim i Radną Borowską uczestniczyła: 

 - wnioskuje o położenie destruktu na ul. Trzaskalskiego w Lubiczu Górnym  

 - wnioskuje o chodnik przy ul. Komunalnej biegnącej do cmentarza oraz na                                    

ul. Rzemieślniczej i Piaskowej 

- Radna przekazuje, że właściciel  ostatniej nieruchomości  znajdującej się przy cmentarzu             

w Lubiczu Górnym zgłasza, iż nie ma dojazdu do posesji (dojeżdża do niej w pasie kolein) oraz 

informuje, że  „nie ma wskazanej drogi w planie”  

- w pasie drogi przy torach kolejowych w Lubiczu Górnym  wystaje hydrant, który przeszkadza 

użytkownikom drogi, Radna prosi o zmianę go na podziemny.  

Radny Jerzy Guranowski – wnioskuje o wybudowanie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 na 

odcinku Grębocin – Gronowo.  

Radny Bartosz Malicki – wnioskuje o kompleksowy przegląd i wymianę uszkodzonych lub 

zużytych elementów na placach zabaw (mieszkańcy przekazują, że część elementów jest 

zepsutych  i skorodowanych).  

 

 



 

 

Radny Zbigniew Barcikowski: 

 - na wniosek Pana K. (członka Rady Sołeckiej Młyńca Pierwszego) prosi                                    

o zmodyfikowanie parkingu przed szkołą podstawową  w Młyńcu Pierwszym – „gdy samochody 

stają w poprzek nie ma przejścia i dzieci chodzą ulicą. Pan K. proponuje przekazanie metra 

gruntu (lub  więcej jeśli będzie taka potrzeba) na rzecz poszerzenia chodnika (ale bez ponoszenia 

przez niego kosztów geodety). Dzięki temu byłoby więcej miejsca i pojawiłby się pas chodnika - 

bezpiecznego przejścia dla dzieci”.  Radny prosi o rozważenie tej możliwości.   

- ponawia od dawna składany wniosek o wyburzenie betonowego płotu (Młyniec Drugi,               

ul. Wierzbowa) i poszerzenie drogi  

 - informuje, iż mieszkańcy Młyńca Pierwszego i Drugiego złożyli pismo do Pana Wójta                  

w sprawie uruchomienia linii autobusowej przez Grębocin (w celu dotarcia do ośrodków 

zdrowia, w których nie ma kolejek) Radny wnioskuje o przychylenie się do tego  wniosku 

 - pyta, czy w funduszu sołeckim można wyodrębnić pieniądze na opłacenie np. spółdzielni 

socjalnej lub osoby, która wykonywałaby prace porządkowe i dbała o poprawę estetyki wsi. 

Radny poinformował, że jest duża szansa na uruchomienie uczelni w Lubiczu, poprosił, aby 

informować mieszkańców o takiej możliwości i propagować ją na festynach oraz imprezach 

środowiskowych.  

Radna Aldona Peregonczuk – w imieniu mieszkańców prosi o zmianę oznakowania poziomego 

ul. Toruńskiej przy kościele w Złotorii (znajdujące się tam przejście dla pieszych obecnie nie 

spełnia swojego zadania, ponieważ  przystanku już tam nie ma) Radna prosi                                            

o przeniesienie tych pasów w kierunku przejścia na nowy przystanek i parking . 

Radna Maria Błaszczyk: 

- pyta czy można zwrócić się do Nadleśnictwa Dobrzejewice o udostępnienie lub użyczenie (bez 

robienia planu zagospodarowania, bez koncepcji) lasku przy ul. 8 Marca w Złotorii w celu 

zainstalowania tam siłowni zewnętrznej (która zostanie zakupiona z funduszu sołeckiego)  

- prosi o cztery nowe sołeckie tablice informacyjne zamykane (jedną postawić na ul. Bajkowej), 

stare mogłyby pozostać do użytku mieszkańców.  

Radna Magdalena Borowska: 

- prosi o sprawdzenie, kto i jak korzysta ze świetlicy przy ul. Bocznej, dochodzą informację, że 

są tam pod szyldem stowarzyszeń organizowane prywatne imprezy z alkoholem                      

(osoby mieszkające nad świetlicą potwierdzają, że często w budynku świetlicy jest hałas                 

i czuć odór alkoholowy). W budynku tym TPD prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci, 

które nie powinny być świadkami takich sytuacji i zachowań.  

Radna Aldona Peregonczuk – prosi o postawienie TOY-TOY-a na parkingu przy ścieżce 

rowerowej. 

Radny Juliusz Przybylski: 

 -  „wystąpić do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej o postawienie dwóch znaków ograniczenia 

prędkości do 40 km/h  na ul. Komunalnej  - przy wyjeździe z Lubicza w stronę Złotorii od torów 

na górce przy stacji diagnostycznej i przy wjeździe od strony Złotorii na górce przed torami 

(chodzi głównie o bezpieczeństwo dzieci, które przechodzą z terenów działek rzemieślniczych 

przez to skrzyżowanie do szkoły, a przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: 

Piaskowa i Komunalna nie ma, przy ograniczeniu prędkości kierowcy będą zmuszeni zwolnić). 

 - 3 maja odbędzie się w Lubiczu Górnym Komunia, czy w związku z powyższym byłaby 

możliwość przeniesienia w inne miejsce składowane go przy kościele w obrębie ul. Piaskowej 

składu kruszywa i zrobienie małego parkingu, gdyż należy spodziewać się dużej ilości 

samochodów   

- zgłasza niewystarczającą ilość parkingów w obrębie przychodni Citomed w Lubiczu Górnym, 

dwa lata temu zrobiono mały parking na ul. Piaskowej na wprost bloku Paderewskiego 2  -  z 10 

-cioma stanowiskami, Radny proponuje rozważenie możliwości  zrobienia drugiego takiego 

parkingu w stronę ul. Polnej na wprost bloku Piaskowa 10.   

Radny oznajmił, że w Lubiczu Górnym przydałaby się tablica informacyjna z planem  

miejscowości, podobna do tej, jaka znajduje się na wjeździe do Złotorii, na co uzyskał 

odpowiedź, że została ona zakupiona z funduszu sołeckiego. 



 

 

Radny Ryszard Korpalski – prosi aby przy okazji prowadzonych z zarządcami dróg rozmów nie 

zapominać o chodniku przy ul. Grębockiej, o połączeniu chodnika  biegnącego z Grębocina do 

Lubicza Dolnego (rozwiązałoby to w dużej mierze m.in. sprawę dojazdu do przychodni                                 

w Grębocinie, zwłaszcza, że mieszkańcy Lubicza, szczególnie  ci starsi poruszają się rowerami, 

ale trudno jest im przejechać jezdnią od węzła autostradowego, gdzie się kończy chodnik).  

Radna Teresa Klawińska: 

 - informuje, iż w godzinach szczytu często  jeżdżą zbyt małe, stare i duszne autobusy, Radna   

prosi o przekazanie tej uwagi do  MZK  

 - prosi o jak najszybsze pomalowanie pasów przed szkołą w Lubiczu Dolnym (brak 

spowalniaczy, szybko jeżdżące pojazdy). Radna sugeruje, aby na przyszłość – jak kończy się 

sezon  (późną jesienią) odnowić pasy, aby były one widoczne przez okres zimowy, aż  do 

wiosny. 

 Radny Marek Gliszczyński : 

 - pyta „jaką zasadność ma uchwalanie przez gminę planów zagospodarowania przestrzennego, 

skoro w Nowej Wsi ktoś dostaje zezwolenie na budowę domów szeregowych niezgodnie                       

z naszym planem i przy do końca nierozstrzygniętym proteście mieszkańców rozpoczyna się 

prace ziemne”   

 - zwraca uwagę, że na trasie Nowa Wieś, Grabowiec, Kopanino wielokrotnie widział duży 

autobus szkolny wiozący tylko dwójkę dzieci wraz z opiekunką. W związku z powyższym 

Radny prosi o sprawdzenie czy na całej trasie sytuacja tak wygląda, czy może tylko na 

wskazanym wyżej odcinku i czy duże autobusy szkolne są właściwie i dobrze wykorzystywane. 

Radna Mariola Falkowska - zgłasza kolejny wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza 

Górnego dotyczący utworzenia w przyszłości w lasku przy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym  

ławeczek i ścieżki oraz podjęcie działań zmierzających do pozyskania przez gminę  Lubicz na 

własność tego gruntu (w drodze zamiany lub nabycia). 

Radna Anzel wyraziła nadzieję, że na spotkaniu  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza 

Górnego Radni informują, że gmina ma swoje plany i zadania do realizacji i w budżecie 

określone pozycje do wykonania. Są ustalone priorytety działania, również wieloletnie.  

Pan Wójt oznajmił, że niepokoi fakt, iż stowarzyszenia sprawiają kłopoty w świetlicy w Lubiczu 

Górnym. Ta nieruchomość została zgłoszona jako potencjalne miejsce pobytu dziennego 

seniorów. Gmina podejmie starania dotyczące modernizacji budynku i będą tam prowadzone 

zajęcia dla seniorów. W związku z zasygnalizowanym przez Radną Borowską problemem 

potrzebna jest rozmowa z zarządami klubów seniora i stowarzyszeń. Następnie Pan Wójt odniósł 

się do wniosków dotyczących Lubicza Górnego. Na ulicy Rzemieślniczej nie ma natężonego 

ruchu, w związku z czym nie jest uzasadniona w tej chwili budowa chodnika. Jeśli chodzi                    

o ulice: Piaskową i Komunalną -  w przyszłości zostaną zaprojektowane chodniki. Pan Wójt 

oznajmił, że nie rozumie dlaczego przy modernizacji drogi Młyniec – Brzezinko Powiat obniża 

koszty i nie buduje chodnika. Lepiej byłoby ponieść większy koszt i zbudować chodnik, który 

jest bardzo potrzebny niż obniżyć koszt inwestycji, ale bez chodnika. Jeśli chodzi o chodnik 

wzdłuż drogi krajowej nr 15 to w najbliższym czasie nie ma na niego żadnych szans, przez 

najbliższych 5 lat GDDKiA nic w tym zakresie nie zrobi. Gdyby rolnicy przekazali po 2 -  2,5 m 

pasa gruntu poza drogą krajową to gmina mogłaby ewentualnie zaprojektować i wykonać taki 

chodnik. 

W kwestii chodnika przy ul. Grębockiej w Lubiczu Dolnym – miał on być wykonany w DIS-ie, 

ale ten odwołano. 

 Jeśli chodzi o toalety przy ścieżce pieszo – rowerowej w Złotorii – to prawdopodobnie miały 

one być uwzględnione w całym projekcie.  

W kwestii Lubicza Górnego – gmina ma jasno określony plan działań, przewidziany na 

kilkadziesiąt milionów złotych. Przy ul. Bankowej powstanie parking. Czeka nas jej poszerzenie 

i modernizacja. Zaprojektujemy ul. Handlową z małą architekturą, w drugiej połowie maja 

zakończymy przetarg na budowę basenu, czeka nas więc ogromna praca w samym centrum 

Lubicza Górnego. Ulicę Zdrojową musimy na razie zostawić, również chodnik na 

Rzemieślniczej nie będzie teraz  w zasięgu naszych działań, nie możemy zbyt wielu rzeczy brać 



 

 

naraz, podkreślił mówiący. Również w budżetach 2016 i 2017 roku wiele środków będzie 

przeznaczonych na realizację inwestycji w Lubiczu Górnym.  

Jeśli chodzi o aktualnie wykonywane inwestycje, to trwa gazyfikacja, niestety DUON nie 

dotrzymuje terminów. W Złotorii inwestycje przebiegają zgodnie z planem, w Grębocinie 

kanalizacja przebiega również zgodnie z planem. W Nowej Wsi niezgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego realizowana jest inwestycja dotycząca zabudowy szeregowej. 

Mieszkańcy jako strona złożyli wniosek o unieważnienie pozwolenia na budowę, Wojewoda na 

razie nie odpowiedział. Poprzez plany zagospodarowania przestrzennego gmina kształtuje 

przestrzeń, prawa trzeba przestrzegać, również w zakresie planowania przestrzennego. Jest tu 

pewna logika. 

Jeśli chodzi o transport i autobusy – mamy 104 kursy dziennie. Poprosiliśmy MZK– oznajmił 

mówiący – o wyniki badań dotyczące zapełnienia autobusów. Największe zapełnienie jest 

między godz. 14.00 a 15.00, średnie zapełnienie wynosi 50%. Jedyna rzecz do ewentualnej 

poprawy to sobota między godz. 9.00 a 11.00, tu ewentualnie mógłby być uruchomiony jeszcze 

jeden kurs. Autobusy szkolne rano mają pełne składy i tu raczej nic się już nie da zrobić. Busy 

jeżdżą dwa lata, a niektórzy mieszkańcy jeszcze o tym nie wiedzą.  

Przetargi na drogi ruszą w przyszłym tygodniu. Progi zwalniające są zamówione. 

Radny Korpalski w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej ZIT 

oznajmił, że duże nadzieje wiązano na realizację ul. Różanej w Lubiczu Dolnym w ramach ZIT, 

w tej sytuacji może to nie dojść do skutku. Pan Wójt poinformował, że ul. Różana zostanie 

wykonana w PROW-ie.    

Radny Korpalski poprosił, aby nie zapominać o obiecanej mieszkańcom sali gimnastycznej                 

w Lubiczu Dolnym, również ze względu na duże oczekiwanie społeczne. 

Radna Danuta Staniszewska w związku z wypowiedzią Pana Wójta dotyczącą  możliwości 

budowy chodnika od Grębocina przez Rogówko do Gronowa na gruntach przekazanych przez 

mieszkańców, zadeklarowała, że chętnie porozmawia z tymi osobami, w związku z powyższym  

prosi o pomoc w ich zidentyfikowaniu. Radna poinformowała, że z jej wiedzy wynika, iż 

większość mieszkańców jest chętna do przekazania swoich gruntów pod wspomniany chodnik.   

Radna Anzel podsumowując wcześniejsze wypowiedzi stwierdziła, że priorytetem jest realizacja 

zadań, które są w budżecie gminy. „Nie można wymyślać nowych zadań mając do realizacji 

wcześniej przyjęte”, dodała. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 27 marca 2015 r., skierowane przez 

firmę ENERGA Operator do p. D. z Lubicza Dolnego i przekazanego do wiadomości Radzie 

Gminy Lubicz – w sprawie likwidacji urządzeń elektroenergetycznych na działce w Lubiczu 

Dolnym. 

Radna Anzel przypomniała, że sprawa dotyczy słupa na posesji Pana D. Radna Anzel oznajmiła, 

że ENERGA Operator odpisuje Panu, „że słup był i już tam cały czas będzie”.  Jak wygląda 

kwestia prawna – zapytała Przewodnicząca Rady, zwracając się do Mecenasa Olewicza. Czy Pan 

D. może wystąpić w kwestii odszkodowawczej w drodze postępowania cywilnego?  

Pan Mecenas Olewicz oznajmił, że właścicielowi nieruchomości przysługują różne roszczenia, 

to zawsze ocenia sąd na bazie konkretnego stanu faktycznego, tam są różne możliwości. 

Operator może wystąpić np. o zasiedzenie. I wystąpił – oznajmiła Radna Anzel. Ale zasiedzenie 

nie występuje automatycznie  - wyjaśnił Mecenas Olewicz – to zasiedzenie musi stwierdzić sąd 

w orzeczeniu (sąd bada okoliczności). W tym przypadku sąd tego nie stwierdził – 

poinformowała Radna Anzel, tylko ENERGA Operator. Sąd musi to stwierdzić, a jest to zależne 

od  wielu okoliczności, m.in. od tego czy posiadanie było nieprzerwane, czy jest tzw. dobra czy 

zła wiara posiadacza – zależnie od tego jest różny okres niezbędny do upływu zasiedzenia – 

wyjaśnił Mecenas Olewicz. Natomiast jeśli, niestety, korzystający z tej służebności posiadał ją   

przez okres minimalny to sąd po prostu stwierdza zasiedzenie służebności – dodał mówiący. 

Radna Anzel poprosiła Pana Mecenasa o konsultację z Panem D. Ustalono, że Pan D. podejdzie 

do Urzędu do Pana Mecenasa w celu analizy powyższej sprawy. 

Jako kolejne odczytano pismo Państwa B. z Lubicza Dolnego – „wniosek o rozszerzenie 

rozważań w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubicz 



 

 

Dolny o działkę nr ... położoną w miejscowości Lubicz Dolny (w związku z przystąpieniem do 

prac nad sporządzeniem zmian  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                     

w miejscowości Lubicz Dolny rejon ulic Dworcowa, Warszawska i Grębocka zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz)”. 

Radna Anzel oznajmiła, że „Wnioskodawcy powołują się fakt, że sąsiedzi otrzymali pozwolenie 

na budowę a oni nie i w związku z tym wystąpili do Rady Gminy o zmianę planu. Po tym, co 

Pan Wójt wcześniej powiedział, w sprawie planu zagospodarowania, wydawania pozwoleń na 

budowę nic dodać nic ująć. Plany zagospodarowania kształtują wizję przestrzenną, w której jest 

określona logika i nie zawsze wnioski mieszkańców  komponują się z przyjętą ideą 

zagospodarowania określonego terenu”.   

Stanowisko Rady: 

Rada planu nie zmieni, bo nie może – gdyż w studium jest las, a więc teren nieprzeznaczony pod 

budownictwo. W związku z powyższym Rada Gminy nie przystępuje do zmiany planu 

zagospodarowania zgodnie z wnioskiem p. B.  

Następnie odczytano pismo Państwa S. z Torunia (z dnia 28 marca 2015 r.) w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grębocin w części dotyczącej działki 

oznaczonej numerem 221/4 z zabudowy mieszkaniowej na usługowo – handlową                                  

z dopuszczeniem/alternatywą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Radna Anzel wyjaśniała, że chodzi o działkę, gdzie obecnie sprzedawane są znicze.  

Stanowisko Rady: 

W chwili obecnej Rada Gminy nie będzie zmieniała planu zagospodarowania przestrzennego, 

natomiast przy kolejnej zmianie planu, jaka będzie miała miejsce, Rada przeanalizuje możliwość 

realizacji powyższego wniosku. 

Jako kolejne odczytano pismo Pana K. z Młyńca Pierwszego (z dnia 13 marca 2015 r.)                                  

w sprawie zapytania dotyczącego podstawy wytyczenia drogi na działce Pana K. oraz wniosku              

o wykupienie tej drogi przez gminę. 

Radna Anzel oznajmiła, że Pani Sekretarz już odpisała na powyższe pismo (Radna Anzel 

odczytała treść odpowiedzi udzielonej na piśmie Panu K.). 

Pani Sekretarz oznajmiła, że Pan K. przychodził już wcześniej i osobiście chodziła z nim do 

Referatu Gospodarki Przestrzennej żeby tę sprawę wyjaśnić. Pan K. powinien udać się do 

Powiatu, tam gdzie są materiały dotyczące wniosków, które były składane kilkanaście lat temu. 

Radna Anzel oznajmiła, że Pan K. był już w Powiecie i dostał dokumenty. Mówiąca 

poinformowała, że „Pan K. zakupił w 1958 roku działkę, która jako jedyna została 

przepołowiona drogą, jemu został ten trójkąt i on to ma w mapach. Sprawa trwa już 16, a może 

nawet i dwadzieścia lat”. Trzeba by wystąpić do Powiatu, zapytać drogą formalną jak wygląda 

kwestia tej działki – stwierdziła Radna Anzel. Pani Sekretarz oznajmiła, że „w gminie                       

w dokumentach wszystko jest w porządku, a jak Pan K. nie dowierza, czy wręcz pomawia to 

powinien sprawdzić u źródeł, czyli w Powiecie, gdzie były wnioski o wydzielenie tych dróg”.  

Pan Wójt poinformował, że gmina Lubicz nie jest organem administracji rządowej tylko 

organem samorządowym, który ma przydzielone pewne zadania. Powiat również posiada swoje 

zadania,  z tym że Powiat wykonuje część zadań z zakresu administracji rządowej. Pan K. po 

informacje, które są w Powiecie Toruńskim przychodzi do gminy. Radna Anzel oznajmiła, że  

Pan K. chce żeby gmina zapłaciła mu za drogę. Pan Wójt podkreślił, że obywatel nie może od 

nas żądać żebyśmy jego sprawę załatwiali w Starostwie, bo to on ma sam powinien się tam udać. 

Radna Anzel zaproponowała potraktowanie gminy jako organu, który otrzymał pismo 

niezgodnie z zadaniami i przekazanie go do Powiatu. Mecenas oznajmił, że nie jest to właściwa 

droga, gdyż Pan K. zwraca się również o wykup, a to Starostwa nie dotyczy. Radna Anzel 

oznajmiła, że jeżeli zwraca się o wykup to niech przedstawi geodezyjny podział. Ale u nas nie 

ma podziału – podkreślił Pan Wójt. Radna Anzel – skonkludowała – „to my się jeszcze nad 

powyższym zastanowimy. Trzeba to jeszcze przeanalizować”. 

Jako kolejne odczytano pismo Pani D. z Lubicza Dolnego, ul. Dworcowa 17 – „oświadczenia 

dotyczącego zarzutów ze strony pana Z.” 



 

 

Następnie odczytano doręczenie odpisu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Bydgoszczy w sprawie skargi Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy 

Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. nr L/593/2014 w przedmiocie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w którym: 

1. stwierdza się nieważność § 10 pkt 2, § 11 pkt 7 lit. b i § 12 Lp. 2 w rubryce „Przeznaczenie 

terenu” w zakresie „klasy zbiorczej,” 

2. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części wskazanej w pkt 1 wyroku nie podlega 

wykonaniu. 

Następnie Radna Anzel przeszła do części informacyjnej – 22 maja - komisje połączone godz. 

9.00, 29 maja godz. 9.00 - sesja absolutoryjna. Komisja rewizyjna powinna ustalić terminy 

spotkań i rozpocząć prace nad analizą wykonania budżetu. Oświadczenia majątkowe,                          

dwa egzemplarze do 30 kwietnia. 

25 kwietnia godz. 17.30 Gminny Dzień Strażaka. 

Pan Wójt poinformował, że  od 29 maja br. będzie gościć w naszej gminie delegacja                        

z Poniewieża z merem Povilasem Żagunisem na czele. 30 maja obchody 25 – lecia samorządu 

terytorialnego, o godz. 16.00 Msza św. w Lubiczu Górnym, potem przejście do sali 

gimnastycznej, na której o godz. 17.00 rozpocznie się część oficjalna, a po niej koncert Alicji 

Majewskiej. Koncert będzie ogólnodostępny, ale za okazaniem wejściówek. 30 maja w godz. 

12.00 do 17.00 na placu szkolnym w Lubiczu Górnym odbędzie się festyn rodzinny. 

Radny Powiatu Toruńskiego, Pan Leszek Syroka wyraził swoje zadowolenie z wzięcia udziału   

w sesji Rady Gminy Lubicz, podkreślił, że zebrał dużo materiału do swojej pracy jako radnego. 

Wiele się też dowiedział. Radny pogratulował świetnej działalności świetlicy w Krobi,                            

a szczególnie zajęć Twórczej Chaty  - „mieszkańcy są bardzo z niej zadowoleni, a dzieci 

przeszczęśliwe z ciekawych zajęć. Wszyscy wyrażają swoje ubolewanie, że to się może 

skończyć i proszą o przedłużenie i kontynuację, żeby chociaż do końca roku szkolnego mogła 

działać.”  

Radna Anzel zasugerowała, że może w Powiecie znalazłyby się na to środki, na co Radny 

Syroka powiedział, że środki zostały rozdane, ale będzie się starał to rekomendować. 

Jako nasz dobry ambasador może Pan Radny mógłby przekazać tę prośbę – oznajmiła Radna 

Anzel dodając, że pożytek publiczny i dotacje są rozdysponowane, ale na podpisanie umowy na 

funkcjonowanie świetlicy na miesiąc czy dwa może znalazłyby się w Powiecie środki. Dzieci 

bardzo by na tym skorzystały – dodała mówiąca.   

Ad. 13 

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,     

złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych i o godz. 12.25 ogłosiła    

zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   
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