
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  IX/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 maja 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. 13.30. 

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

obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Nie zgłoszono żadnych spraw do porządku obrad. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Następnie Pan Wójt wraz z Panią Przewodniczącą Rady złożyli gratulacje Pani Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lubiczu z okazji otrzymania przez nią Nagrody Zarządu Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego za zasługi dla rozwoju czytelnictwa, promocji książek i bibliotek. 

Gratulujący wyrazili jednocześnie zadowolenie z faktu tak szerokiego uznania dla działań i inicjatyw 

Pani Kustosz.    

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 24 kwietnia – ostatnia sesja 

 - 25 kwietnia – Gminny Dzień Strażaka w Grębocinie 

 - 27 – 29 kwietnia – Warszawa – posiedzenie ZGWRP oraz KWRiST 

 - 5 maja – spotkanie, w którym uczestniczyła również Pani Sekretarz z przedstawicielami Poczty 

Polskiej (zwrócono m.in. uwagę na zamieszanie z kodami pocztowymi na terenie gminy Lubicz, czym 

Pani Dyrektor obiecała się zająć) 

 - 6 maja – Miejskie Obchody Dnia Strażaka w Toruniu 

 - 7 maja – narada w sprawie ZIT 

 - 7 maja – udział (wraz z Panią Przewodniczącą Rady) w spotkaniu z kierownictwem Uzdrowiska                 

w Ciechocinku, ustalono działania związane ze współpracą w zakresie możliwości korzystania przez 

dzieci z gminy Lubicz z zajęć terapeutycznych na basenie, a także ulg dla korzystających  z basenu 

solankowego mieszkańców gminy 

 - 8 maja – wizyta (wraz z Panem Prezesem Falkiem i Panem Kierownikiem Donacjuszem Anzelem)  

w Toruńskich Wodociągach 

 - 11 maja – narada techniczna z kierownikami referatów zajmujących się inwestycjami,                         

z przedstawicielem firmy DUON oraz Prezesem Lubickich Wodociągów    

 - 13 maja – spotkanie w Nadleśnictwie Dobrzejewice (dotyczące końcowej fazy zamiany gruntów 

leśnych – tereny parkowe Lubicz Górny, ul. 8 Marca w Złotorii, cmentarz w Lubiczu Dolnym) 

 - finał rozmów, w wyniku których NFZ sfinansuje pobyt zorganizowanej grupy dzieci z wadami 

postawy i otyłością na basenie  w uzdrowisku w Ciechocinku – pierwsze grupy pojadą jesienią 

 - 14 maja – negocjacje wraz z Zarządem Związku Powiatów Polskich dotyczące zasad finansowania 

schetynówek 

 - 15 maja – uroczystość w Lubiczu Górnym, odsłonięcie obelisku poświęconego poległym                         

w katastrofie smoleńskiej oraz pamięci ofiar mordu katyńskiego 

 - 17 maja – uczestnictwo w konferencji w Częstochowie dotyczącej restytuowania samorządu 

terytorialnego 

 - 18 maja - wizyta w urzędzie gminy byłego ministra rolnictwa Jacka Janiszewskiego 

 - 19 maja – Zespół Edukacji w Warszawie 

 - 20 maja – konferencja oświatowa w sejmie 

 - 22 maja – udział w obchodach 25 – lecia Samorządu Terytorialnego w gminie Wielgie 



 

 

 -25 maja – protest mieszkańców Kopanina w związku z lokalizacją masztów telefonii komórkowej, 

udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy i negocjacje dotyczące przesunięcia masztu 

 - 27 maja – udział w debacie Gazety Prawnej na temat wychowania przedszkolnego 

 - 27 maja – wizyta w pałacu prezydenckim 

 - 28 maja – ZIT w Bydgoszczy, porozumienia jeszcze nie podpisano. 

Pan Wójt poinformował, że zatrudnił w urzędzie Panią Kamilę Mróz, która zajmować się będzie 

sprawami informacyjnymi, redakcją „Gońca Gminnego”, treścią i kształtem strony internetowej 

urzędu gminy, artykułami do innych środków przekazu. Będzie również wspierała stanowisko kultury. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - 25 kwietnia - udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka połączonych ze 110 –leciem OSP 

Grębocin 

 - 7 maja – spotkanie z dyrekcją uzdrowiska w Ciechocinku, efektem której jest wyjazd 45 – osobowej 

grupy dzieci z gminy Lubicz na basen solankowy (dzieci płacą 10 zł za wstęp na basen, a gmina 

pokrywa koszty transportu); dzieci otrzymały certyfikat pozwalający na bezpłatne wejście do muzeum, 

pod tężnie i do jaskini solnej. Po pierwszym wyjeździe doszły informacje, że dzieci są bardzo 

zadowolone. W następnej kolejności po Lubiczu Górnym pojadą dzieci z Lubicza Dolnego, Gronowa, 

Grębocina. Młyniec i Złotoria mają sobie wybrać termin. Ze wspomnianych wyjazdów korzystają 

dzieci z wadami postawy oraz otyłością. 

 - udział w konkursie wiedzy o ruchu drogowym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową                       

w Młyńcu Pierwszym (zaangażowała się cała szkoła i społeczność, OSP, Radny Barcikowski). Pani 

Dyrektor pięknie wyremontowała budynek szkolny, jest tylko problem sali gimnastycznej. Trzeba 

będzie spotkać się ze strażą pożarną i porozmawiać na ten temat – podkreśliła mówiąca. Dobrze 

byłoby też uzupełnić plac zabaw o dodatkowe urządzenia. 

 - 5 maja – Komisja Alkoholowa – konkluzja rozmów, aby w przyszłym roku nie dawać dotacji, ale 

środki na nią przeznaczane skierować na środowiska zagrożone patologiami. Jest konieczność 

zastanowienia się w jaki sposób przekazać pieniądze na działania profilaktyczne  w Grabowcu. Być 

może uda się dowozić dzieci z Grabowca na półkolonie do Gronowa. W Krobi dzieci bardzo chętnie 

przychodzą do świetlicy. Jest ogromna potrzeba tworzenia świetlic – podkreśliła mówiąca. 

 - zwiedzenie wystawy poświęconej  ks. Władysławowi Bukowińskiemu w Lubiczu Dolnym     

- 20 maja – udział w spotkaniu  Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza Górnego; mówiąca 

zawnioskowała o przeprowadzenie kontroli porządku i czystości posesji w Lubiczu Górnym ul. 

Warszawska (od głównej drogi w lewo do granic z gminą Obrowo), jest brudno, sąsiedzi podrzucają 

sobie śmieci. Radna Anzel oznajmiła, że  „mieszkańcy Lubicza Górnego nie chcą mandatu łączonego 

z Mierzynkiem”, poprosiła zatem  „o wyjaśnienie na piśmie, jak tworzone są mandaty.” 

 - spotkanie w Grębocinie z jego mieszkańcem - Panem Becińskim  z Komendy Wojewódzkiej PSP              

w sprawie sposobu pozyskania środków pozabudżetowych na termomodernizację budynku OSP                           

w Grębocinie. 

Sprawy z dyżurów: 

 - spotkanie z byłym Radnym p. K. – wędkarzem, który organizuje spotkanie dla dzieci 

 - p. W. wraz z synem prosiła o wystosowanie pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy w sprawie stworzenie stanowiska do wędkowania dla osób 

niepełnosprawnych w strefie ochronnej nr 4 rzeki Drwęcy 

 - p. D. – zgłosił się w sprawie przebiegającej przez jego posesję linii średniego napięcia 

 - wiele osób zgłaszało się w sprawie realizacji uchwalonych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

 - p. Komendant Ireneusz Lewandowski prosił o przeznaczenie kwoty 5400 zł na dodatkowe patrole 

- Pan B. zgłaszał, że w Lubiczu Górnym na ul. Przy Lesie bardzo się kurzy, Radna Anzel 

zawnioskowała, aby rozważyć możliwość położenia tam asfaltu lub destruktu. 

Ad.5 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. 

Ustawodawca dał długi termin na sesję absolutoryjną. Prawie w połowie roku nie bardzo już 

pamiętamy rok poprzedni – oznajmił Pan Wójt. Księgowo wszystko się zgadza, dochody ogółem 



 

 

zostały wykonane  zgodnie z założeniami prognozy budżetowej na dzień 31 grudnia 2014 r. w 100,4 

%, wydatki majątkowe w 98, 25 %, a bieżące w 95,98%  tak więc budżet został zrealizowany ponad 

wszelką wątpliwość poprawnie. Kwoty ponad 58 000 000 zł dochodu i ponad 63 000 000 zł wydatków 

sprawiają, że na nasz budżet sąsiednie gminy patrzą z podziwem, ale trzeba też zauważyć, że sąsiednie 

gminy nie wykonują nawet połowy tych zadań, które my wykonujemy i to jest ta różnica. My 

porównać się powinniśmy do gminy typu Czerwonak, Lesznowola. Czerwonak ma ok. 25 000 

mieszkańców, a Lesznowola porównywalnie do naszej gminy, z tym, że Lesznowola ma budżet 

wysokości 170 000 000 zł, Czerwonak  90 000 000 zł, a my mamy na ten rok 65 000 000 zł. 

Wymienione wyżej to gminy podmiejskie, poziom oczekiwań jest zbliżony, ale mając kilkadziesiąt 

milionów więcej w budżecie można w zupełnie inny sposób zaspokajać te oczekiwania. My mamy ten 

problem, że jesteśmy gminą liczną, bardzo zurbanizowaną, natomiast nasze dochody nie przystają do 

naszych potrzeb. Mimo, że dochody są duże (mamy budżet większy niż miasto Chełmża), ale 

oczekiwania naszych mieszkańców są większe. To bierze się ze stosunkowo małej aktywności 

gospodarczej na terenie Kujawsko –Pomorskiego, z wielkości Torunia, który jest ledwie 1/10 

Warszawy. Mamy za to z kolei korzystne położenie. Mamy dwa węzły autostradowe, dobry układ 

komunikacyjny. Mówiąc o wykonaniu budżetu roku 2014 Pan Wójt stwierdził, że bardziej myśli                     

o przyszłości niż o przeszłości. Musimy zrobić wszystko co możliwe, aby zwiększyć dochody budżetu 

– oznajmił mówiący. Zwiększenie budżetu poprzez podnoszenie stawek podatkowych jest najprostsze             

i najbardziej prymitywne, tego robić nie chcemy – podkreślił Pan Wójt, mając na myśli znaczące 

podwyżki, a nie symboliczne, które corocznie są uchwalane. Trzeba zwiększyć potencjał gospodarczy 

tej gminy – to jest cel na przyszłość. Mieszkańców mamy wielu, kapitał społeczny - ogromny. Płacimy 

też wysoką cenę za szybką urbanizację (ok. 5 000 000 zł zadłużenia w stosunku do mieszkańców, gdy 

chodzi o odszkodowania za grunty przejęte pod drogi). 15 planów zagospodarowania przestrzennego, 

które  wejdą w życie też wygeneruje kolejne odszkodowania. Każdy plan kosztuje. Wiele elementów, 

które decydują o rozwoju gminy musimy brać pod uwagę. W tej chwili naszym głównym celem 

powinno być nie wydawanie pieniędzy, tylko ich pozyskiwanie i to nie chodzi o prostą sprzedaż 

nieruchomości  tych kilkudziesięciu działek, które mamy do sprzedaży. Chodzi raczej o zachęcanie 

inwestorów, o stwarzanie dogodnych warunków.  Nie jest to łatwe, mieliśmy partnera, którego nawet 

zapraszaliśmy na spotkania. Partner proponował miejsca pracy, duże inwestycje, żądał zmiany planu 

zagospodarowania, na co przystaliśmy, ale oczekiwał także zwolnień podatkowych na wiele lat, a to 

nie jest interes, jeśli my z dużych powierzchni będziemy deklarowali umarzanie podatku na 5 – 7 lat. 

Inaczej wygląda to w strefie ekonomicznej, gdzie budżet państwa rekompensuje gminie w części taki 

ubytek, a inaczej w gminie, gdzie nie ma strefy ekonomicznej. Nie przyniosłoby to efektów, a kto wie, 

czy inwestor nie przeniósłby się w inne miejsce po pięciu latach. Trzeba więc szukać dobrego 

inwestora. Są już jakieś jaskółki, są wydane pozwolenia na budowę (co jest istotne) – 59 000 metrów  

pod dachem, a  to się już przelicza na konkretne pieniądze. Efekty będziemy mieli niebawem, ale tego 

musi być po prostu więcej – podkreślił mówiący. W związku z przetargiem na basen niektóre banki, 

instytucje finansowe analizują nasza gminę, miał Pan Wójt okazję o tym rozmawiać. Nasze wskaźniki 

nie są całkiem przekonujące, ale Pan Wójt jest zdania, że gmina ma potencjał, zawsze można 

zmniejszyć wydatki i zwiększyć dochody. Mimo, że wskaźniki mogą być mylące, to jednak 

powinniśmy starać się je poprawić – skonkludował mówiący. Co było sukcesem, a co niespełnieniem 

w roku 2014? Na szczęście wydaliśmy na inwestycje więcej niż w ubiegłych latach i to jest dobry 

sygnał. Największa inwestycja to kanalizacja Grębocina. Bardzo dobrze, że jedną miejscowość robimy 

kompleksowo,  szybko; wprawdzie kosztuje to ok. 10 000 000 zł  , ale tempo jest duże i efekty dobre. 

W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku świetlicę w Krobi, zbudowaliśmy chodniki, parkingi, kolejne 

place zabaw, rozpoczęliśmy i poważnie zaawansowaliśmy budowę sali gimnastycznej i przebudowę 

szkoły podstawowej w Złotorii (co obecnie kontynuujemy, podobnie zresztą jak kanalizację). Lubickie 

Wodociągi też wykonywały swoją pracę, uzupełniając kanalizację w Lubiczu Górnym, Dolnym, 

Złotorii, Krobi. Kapitał społeczny jest coraz bogatszy, dużo stowarzyszeń, mnóstwo nowych inicjatyw, 

np. zaproś sąsiada, zajęcia świetlicowe, które w tak dużej  skali pojawiły się dopiero w 2014 roku. Rok 

2014 był także dobrym rokiem inwestycyjnym i dobrym rokiem pod względem życia publicznego, 

społecznego, kulturalnego. Ilość imprez, jakie odbyły się w roku 2014 dochodzą setek. Poważnym 

obciążeniem są dla nas odszkodowania, o których już mówiący wspominał. Jesteśmy gminą, która 



 

 

planuje – podkreślił Pan Wójt. Od samego początku przez 25 lat tworzymy plany zagospodarowania 

przestrzennego, co jest wyjątkiem na obszarach wiejskich w Polsce. Każdy plan jednak generuje 

koszty, szczególnie związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi. My 

się z mieszkańcami dogadywaliśmy. Oni nam byli dłużni opłaty adiacenckie, planistyczne, my im 

dłużni za grunty pod drogi i jakoś to rozkładaliśmy w czasie. Niestety ustawodawca stworzył tzw. 

szybką ścieżkę do odszkodowania poprzez starostę. Coraz więcej osób z takiej możliwości korzysta. 

Pojawiają się tym samym wydatki zupełnie  niezaplanowane. My przeznaczamy kilkaset tysięcy 

złotych na wypłatę odszkodowań,  a tu nagle w ciągu roku robi się nam drugie tyle. To jest rzecz, która 

dramatycznie wpływa na możliwość planowania  wydatków. Dokładamy starań żeby ten proces 

okiełznać. Prowadzone są rozmowy i negocjacje. Podejmując decyzję o przystąpieniu do sporządzania 

planu powinniśmy zwrócić uwagę także na załącznik – na  skutki finansowe wprowadzania planu 

zagospodarowania przestrzennego. Mówiący poprosił Radę Gminy o powściągliwość                                     

w przystępowaniu do zmian planu. Kolejne omówione zagadnienie to wskaźnik. Potencjał gminy jest 

spory, ale jeśli chodzi o wskaźnik to 0,5 dzieli nas od poziomu, który jest niepożądany. Tu nie chodzi  

o ogólną kwotę zadłużenia, która jest rozłożona w czasie, dług nas nie ogranicza, natomiast wskaźnik 

– stosunek wydatków bieżących do dochodów – bardzo. Wydatki bieżące rosną  z każdą naszą decyzją 

dotyczącą imprez, zajęć świetlicowych, podwyżek płacowych. Jeżeli będziemy chcieli się rozwijać              

w 2016, 2017, 2018, 2020 roku to musimy wskaźnik poprawić. Ten proces musi przebiegać 

równolegle – zwiększanie dochodów, zmniejszanie wydatków bieżących, zwiększanie 

inwestycyjnych. Pewne działania już podjęliśmy. Czuwamy nad równowagą budżetową i równowagą 

wszystkich wskaźników. Wykup udziałów w spółce Lubickie Wodociągi będzie wydatkiem 

majątkowym, będzie działał na korzyść wskaźnika. Gdyby udało nam się zrezygnować z pewnych 

wydatków bieżących, co Pan Wójt zaproponuje w planach budżetowych na rok 2016, to też wpłynie 

na poprawę wskaźnika. Podwyższenie podatków to jest ostatnia sprawa. My mamy z czego 

rezygnować – podkreślił mówiący - dopłacamy do wody, ścieków, komunikacji publicznej, to 

wszystko można ograniczyć w razie potrzeby, ale  będziemy robili to dopiero, gdy będzie konieczne, 

natomiast najważniejsze jest zwiększenie dochodów. Dlatego też będziemy musieli się skupić na 

terenach inwestycyjnych. Cała administracja, wszyscy dołożyliśmy starań, aby budżet był 

zrealizowany poprawnie, aby wykonać wszystkie te zadania, które Rada Gminy zaaprobowała 

uchwalając budżet na rok 2014 – oznajmił Pan Wójt  i poprosił o uwzględnienie wszystkich tych 

faktów przy ocenie wykonania budżetu.                              

Ad.6 

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta 

Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją  o stanie 

mienia Gminy. 

Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 15/S/2015 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia opinii                            

o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok 

wraz z informacją o stanie mienia Gminy opiniująca pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu 

za 2014 rok. 

Ad. 7 

Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk - przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Gminy oznajmiła, że powyższa komisja przeanalizowała i oceniła Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Lubicz we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Przy 

wykonywaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości, celowości i gospodarności. 

Terminowo regulowano zobowiązania. Relacja wykonania wydatków bieżących w stosunku do 

dochodów bieżących pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną. Jednak wydatki majątkowe                         

w wysokości 10 587 313, 55 zł poskutkowały w roku 2014 powstałym  deficytem budżetu                          

w wysokości 4 987 768, 98 zł. Objaśnienia przyjętych wartości załączone do WPF wskazują, że gmina 

Lubicz ma możliwość sfinansowania deficytu, jeżeli osiągnie planowane ograniczenie wydatków 

bieżących budżetu w następnych latach. Wskaźnik zadłużenia wynosi za rok 2014  57,89. Niezbędne 

jest bieżące monitorowanie podstawowych wielkości budżetowych. Należy zwrócić uwagę na ostrożne 



 

 

zaciąganie zobowiązań obciążających budżet – podkreśliła mówiąca. W związku z tym, że należności 

wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 3 331 699,63 zł komisja sugeruje, że należy dołożyć 

starań mających na celu zmniejszenie zaległości pobieranych przez Wójta, które wyniosły 21,4% .               

W opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy  przedłożone sprawozdanie                

z wykonania budżetu daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy 

Lubicz za 2014 rok. 

Radna Karina Wroniecka w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny 

poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

wykonanie budżetu za 2014 rok. 

Następnie głos zabrali – Radna Mariola Falkowska - przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Turystyki oraz Radny Zbigniew Barcikowski - Przewodniczący Komisji Samorządu                    

i Porządku Publicznego, którzy w imieniu poszczególnych komisji również pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.   

Ad. 8 

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Przewodnicząca Rady otworzyła  dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że „bardzo wiele rzeczy powstaje w naszej gminie. Budżet był 

realizowany zgodnie z zasadami celowości i gospodarności. Pozycje księgowe i budżetowe zostały 

dobrze wykonane”.  

Radna Anzel oznajmiła, że zwraca uwagę fakt nieściągalności dużych zaległości i zobowiązań. 

Dokonuje się wpisu na hipotekę, a dalej nic się z tym nie robi. Jeśli chodzi o sprzedaż  nieruchomości 

– kontynuowała mówiąca – to ogłoszenie w „Nowościach” jest niewystarczającą formą. „Trzeba 

promować osoby mające grunty, spotykać się z nimi, może fora gospodarcze byłyby ku temu dobre. 

Gdy mówimy o wydatkach bieżących należy zwrócić uwagę na fakt, że dla jednego mieszkańca ważny 

będzie basen, a dla innego klub sportowy”. W planowaniu brano więc pod uwagę potrzeby całej 

społeczności. Ważne jest aby nie rezygnować z tego poziomu jaki mieszkańcom został 

zaproponowany, ale aby szukać możliwości inwestycyjnych. Niejedna gmina zazdrości nam budżetu – 

podkreśliła Radna Anzel. Potrzeby mieszkańców są zaspakajane również w dziedzinie rozwoju 

infrastrukturalnego, dodała.  

Z braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.   

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                

z wykonania budżetu za 2014 rok.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  projekt uchwały. 

Głosowanie: 13 – „za.”  

Uchwałę Nr IX/74//2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. 10 

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Radna Teresa Klawińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, odczytała  Wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubicz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za rok 

2014. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz na posiedzeniach w dniach: 30 kwietnia 2015 r. 4 i 11 maja 

2015 r. rozpatrzyła: 

      1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz, 

      2) sprawozdanie finansowe, 

      3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 20 kwietnia 2015 r., 

      4) informację o stanie mienia gminy Lubicz wysłuchała także ustnych wyjaśnień  Wójta  

         gminy oraz opinii innych komisji Rady Gminy Lubicz, a następnie stwierdziła,  

         co następuje: 

1. Uchwalony    przez   Radę   Gminy   budżet na rok 2014 wynosił po stronie dochodów 57 590 

665 zł,   po uwzględnieniu  zmian w ciągu  roku, przewidywał   realizację   dochodów                     

w   kwocie  58.111 370 zł. Dochody  wykonano  w kwocie 58 366 604,64 zł,                         

co stanowiło 100,44%  planu,  w tym planowane dochody  własne   na   kwotę                              



 

 

31 459 257 zł, wykonane  dochody własne w kwocie 31 946 847,05 zł, co stanowi 103,30 % 

planu. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 516 100 zł, a wykonano                     

w kwocie 515 717,66 zł, co stanowi 99,92% planu. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosił 62 027 840 

zł po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał  kwotę 65 754 895 zł.  Wydatki   

zrealizowano w kwocie  63 354 373,62 zł, co stanowi 96,35 % ogółu planu wydatków. 

3. Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy na kwotę  9 195 864 zł,  

      po uwzględnieniu zmian budżetowych plan wydatków majątkowych wyniósł 

     10 775 967 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 10 587 313,55 zł, co stanowi 96,35%  

      realizacji planu wydatków majątkowych. Wielkość zrealizowanych wydatków 

      majątkowych   w  strukturze wydatków ogółem stanowi  16,71 % .  

4. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie kwotę 52 831 976 zł po  uwzględnieniu zmian 

planowane wydatki bieżące wyniosły 54 978 928 zł, co stanowi 83,61 % ogółu planu 

wydatków. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 52 767 060,07 zł, co stanowi  95,98% 

planowanych wydatków bieżących. Z kwoty zrealizowanych wydatków  bieżących 90,71 % 

stanowiły wydatki na zad. własne, a 9,29 % wydatki na zadania zlecone. 

5. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 23 425 374, 56 zł wobec planowanych 

23 917 405,00 zł. 

6. Zmiany w planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących w trakcie roku 

spowodowały, iż  na koniec roku mieliśmy do czynienia z nadwyżką operacyjną w kwocie 

4 311 696,39 zł, która wraz z dochodami majątkowymi w kwocie 1 287 848,17 zł stanowiła 

źródło finansowania wydatków majątkowych, zrealizowanych w kwocie ogółem 

10 597 313,55 zł, wynikiem czego powstał deficyt w kwocie  4 987 768,98 zł. 

7.  Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na podstawie sprawozdania  

      wyniósł 3 331 699,63 zł, co stanowi 5,7% wykonanych dochodów i 10,2 % dochodów        

własnych. 

8. W  2014 roku  gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy do wysokości max. 5 500 000 

zł na pokrycie przejściowego deficytu. Na koniec roku zadłużenie z tego tyt. nie  występuje.  

   9.   Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku  z tytułu  zaciągniętych pożyczek   i  kredytów 

   wyniosło    33 757 327,32 zł,  z  tego kredyty długoterminowe 25 712 559 zł, 

   pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW) 3991 480 zł, zobowiązania  wobec banków 

   z tyt. cesji  wierzytelności wykonawców robót inwestycyjnych  2 053 288,32 zł, papiery 

   wartościowe- emisja obligacji 2 000 000 zł.  

   Dług stanowi 57,80% zrealizowanych dochodów budżetowych określonych w pkcie 1. 

   Relacja spłaty długu 266 560 zł wraz z odsetkami (po uwzględnieniu wyłączeń  

   ustawowych)  w wys. 1 203 809,69 zł w stosunku do wykonanych dochodów określa 

   wskaźnik spłaty zadłużenia wynoszący 2,52, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty 

   wyliczony zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych wynosi na rok 2014- 6,63. 

10.   Skutki obniżenia  przez  Radę    Gminy   górnych   stawek   podatków   na     2014 rok 

  wpłynęły na obniżenie możliwych do uzyskania   dochodów  z  tyt. podatków o kwotę  

  2 710 228  zł. Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia   przedmiotowe  

  w   podatku od nieruchomości obniżyły możliwe dochody o kwotę 24 538 zł. 

  Skutki  z tytułu  udzielonych przez Wójta Gminy ulg w roku  2014 w spłacie 

  należności w postaci   umorzeń,   rozłożenia  na   raty   podatków oraz odroczenia 

  terminu płatności  wyniosły   85 250 zł. Wójt Gminy wydał również 10 postanowień 

  o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat  stanowiących  

  dochody gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe na łączną kwotę 14 880 zł. 

  Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności  stanowi  0,80% 

  zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ 

  podatkowy. Na koniec roku zaległości w dochodach z tyt. podatków i opłat pobieranych 

  przez organ podatkowy wynosiły 1 583 412 zł. W celu ściągnięcia w/w zaległości organ 

  podatkowy wysyłał  wezwania do zapłaty, wystawiał tytuły wykonawcze, a także  

  zabezpieczał wierzytelności gminy także poprzez wpis do hipoteki przymusowej.  



 

 

11.   Wójt Gminy, realizując zadania związane z   wykonaniem budżetu kierował się zasadą 

  celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 

  publicznymi.  

Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę  do 

wyrażenia pozytywnej opinii o  realizacji    budżetu    Gminy    za rok   2014 i wystąpienia do Rady 

Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. Wniosek podpisali: - Teresa Klawińska-

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RG Lubicz, Karina Wroniecka -  Członek Komisji Rewizyjnej 

RG Lubicz, Magdalena Borowska - Członek Komisji Rewizyjnej RG Lubicz, Marek Gliszczyński- 

Członek Komisji Rewizyjnej RG Lubicz. 

Radna Klawińska poinformowała, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2014rok.  

Ad. 11 

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr 4/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 maja 2015 roku w  sprawie  opinii                    

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2014 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający zaopiniowany pozytywnie.  

Ad. 12  

Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję. 

Jako pierwsza zabrała głos stwierdzając w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi Pana Wójta 

oraz Przewodniczącej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, że stawki 

podatkowe nadane przez ministerstwo finansów zostały przez radę gminy obniżone. Gdybyśmy tych 

stawek nie obniżali to dochody w wysokości 2 710 000 zł znacznie poprawiłyby naszą kondycję 

finansową – dodała mówiąca. Jeżeli jednak zaistniałaby w przyszłości sytuacja związana z chęcią 

realizacji jakiś planów czy zamierzeń, to być może te dochody własne należałoby zwiększyć. Radna 

Anzel podkreśliła, że Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy  

w przedstawionej prezentacji dotyczącej wykonania budżetu za 2014 rok zawarła w sposób  obszerny, 

wnikliwy i bardzo analityczny, a jednocześnie niezwykle czytelny wszelkie kwestie dotyczące 

wykonania budżetu, zawierając również elementy porównawcze do lat poprzednich. Radna Anzel 

podziękowała Przewodniczącej Komisji Budżetu  Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy  za dużo 

włożonej pracy w przedstawienie również w wersji graficznej wykonania budżetu. Podkreśliła, że 

widać tu doświadczenie i  profesjonalizm.  Mówiąca podziękowała także Komisji Rewizyjnej z jej 

Przewodniczącą za wnikliwą analizę i przygotowanie sprawozdania. Podkreśliła też dużą zasługę Pani 

Sekretarz oraz Pani Skarbnik  w rzetelnym przygotowaniu dokumentów, przedstawieniu w sposób 

czytelny wykonania budżetu. Podziękowała  za terminowe dostarczenie wszelkich sprawozdań, za 

pomoc nowym radnym w zrozumieniu budżetu i mechanizmów nim rządzących. Radna Teresa 

Klawińska, w związku z niemożnością ściągnięcia od niektórych mieszkańców ich zobowiązań wobec 

gminy (podatków, opłat za inne należności itp.), zaproponowała zastanowienie się, jaką formę działań 

przyjąć żeby tym ludziom ułatwić choć częściową spłatę ich zobowiązań. Może byłaby możliwość, 

żeby choć część zobowiązań odpracowali – oznajmiła mówiąca, na co uzyskała odpowiedź, że taka 

propozycja była już kierowana, lecz niestety nie spotkała się z oczekiwanym odzewem. Radna Aldona 

Peregonczuk dołączyła się do podziękowań dla Pani Sekretarz oraz Pani Skarbnik „za bardzo 

dokładne, rzetelne i czytelne przygotowanie wykonania budżetu, dzięki czemu można było go bez 

przeszkód zanalizować i podsumować”. Radna Danuta Staniszewska w imieniu Radnych 

podziękowała za wykonanie wszystkich zaplanowanych w 2014 roku zadań.   

Z powodu wyczerpania tematu i braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady  zamknęła 

dyskusję.    

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2014 



 

 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel przedstawiła i odczytała projekt uchwały.  

Głosowanie: 13 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwała Nr IX/75/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 została podjęta 

jednogłośnie (w głosowaniu jawnym) – obecnych na sesji 13 radnych na 15 radnych ogółem. 

Pani  Przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Wójtowi udzielonego mu absolutorium. 

Pan Wójt podziękował za udzielone mu jednogłośnie absolutorium, za rzetelną ocenę i dobrą 

atmosferę we wzajemnej współpracy”.  

O godz. 11.05 ogłoszono przerwę. 

O godz. 11.15 kontynuowano obrady. 

Na sali obrad nie pojawił się Radny Przybylski.   

Ad. 14 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a) 

 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr IX/76/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. b) 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Młyniec Drugi 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr IX/77/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. c) 

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Kopanino 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr IX/78/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. d) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr IX/79/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. e) 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr IX/80/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. f) 

 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych  

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 12 – „za”  

Uchwałę Nr IX/81/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

O godz. 11.27 na salę obrad wrócił Radny Przybylski. 



 

 

Ad. g) 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia 

stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz. 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr IX/82/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. h) 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr IX/83/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. i) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok  

Pani Skarbnik oznajmiła, że po zmianach ustala się: 

 -  łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 65 582 604 zł, z tego:  

dochody bieżące w kwocie  60 228 841 zł,  dochody majątkowe w kwocie  5 353 763 zł.   

 - łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 69 213 361 zł, z tego: 

wydatki bieżące w kwocie 58 567 321 zł, wydatki majątkowe w kwocie  10 646 040 zł. 

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów: 

Dział. 700 rozdz.70005 § 0970 

Utworzenie planu dochodów 5 073 zł z tytułu odszkodowania za utracone prawo własności 

nieruchomości nabytej z mocy prawa na własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego                  

w związku z realizacja inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 654 i 258              

o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Złotoria-Osiek”. 

Dział. 926 rozdz.92695 § 6208 

Utworzenie planu dochodów 49.950 zł z tytułu dotacji na zadanie realizowane z udziałem środków 

europejskich pn.”budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i Złotorii”. 

Jako kolejne omówiono zmiany w planie wydatków:  

Dział. 750 rozdz.75023 

1) Zwiększenie o 18.500 zł planu wydatków na leasing operacyjny samochodu osobowego na 

cele służbowe. 

2) Rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn.”zakup samochodu służbowego (UG)”                      

z planem 100.000 zł na rzecz leasingu samochodu. 

Dział. 750 rozdz.75075 

Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na zakup materiałów i usług promocyjnych. 

Dział. 754 rozdz.75412 

Przesunięcie między paragrafami planu 460 zł na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej dla druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubicz. 

Dział. 758 rozdz.75814 

Utworzenie planu wydatków 400.000 zł na wykup udziałów spółki PBG SA w spółce z o.o. 

Lubickie Wodociągi. 

Dział. 758 rozdz.75818 

1) Podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące 65 000 zł na: 

   a) malowanie elewacji SP w Złotorii – 40 000 zł, 

   b) promocję Gminy Lubicz 10 000 zł, 

   c) leasing operacyjny samochodu osobowego 15 000 zł. 

2) Podział rezerwy ogólnej na inwestycje 356 788 na wykup udziałów w Spółce z o.o.   Lubickie 

Wodociągi. 

3) Zmniejszenie o 21.289 zł rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Dział. 801  



 

 

1) rozdz.80101 § 4270 – zwiększenie o 40.000 zł planu na malowanie elewacji budynku 

Szkoły Podstawowej w Złotorii. 

2) rozdz.80101 § 4300 i dz.921 rozdz.92105 § 4300 – przesunięcie między działami                        

i jednostkami (z UG do ZS Lub.G.) planu 20.000 zł w związku z finansowaniem wydatków 

chóru szkolnego. 

3) rozdz.80110 § 4211 i § 4241 – przesunięcie planu 959 zł między paragrafami w ramach 

programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius 2013-2015. 

4) rozdz.80101, 80103, 80110, 80113, 80114, 80148, 80150 – przesunięcie planu 87.655 zł 

między rozdziałami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb (zmiany stanu 

zatrudnienia, zmiany wynagrodzenia nauczycieli pracujących z dziećmi z orzeczeniem                        

o niepełnosprawności, zmiany klasyfikacji budżetowej). 

Dział. 854 rozdz.85401 

Przesunięcie między paragrafami planu 700 zł na wynagrodzenia w związku ze zmianami 

organizacyjnymi w SP w Złotorii. 

Dział. 900 rozdz.90002 

Przesunięcie między paragrafami planu 400 zł na delegacje zagraniczne. 

Dział. 900 rozdz.90095 

Przesunięcie między paragrafami planu 10.000 zł na wymianę stolarki drzwiowej w budynku 

użytkowym (NZOZ) w Grębocinie przy ul. Karwowskiego 5. 

Dział. 921 rozdz.92105 

1) Zwiększenie planu o 4.000 zł (§ 4210 – o 1.000 zł; § 4300 – o 3.000 zł) na zadania                   

z zakresu kultury. 

2) Przesunięcie między paragrafami planu 400 zł w ramach zadania pn.”Młyniec Pierwszy-

organizacja imprez środowiskowych” (FunSoł.) 

3) Przesunięcie planu 6.000 zł z rozdz.92109 § 4210 z zadania „Krobia-doposażenie świetlicy 

wiejskiej” na nowo utworzone zadanie pn.”Krobia-edukcyjno-rekreacyjne działania 

świetlicy i sołectwa” (§ 4210 – 3.000 zł, § 4300 – 3.000 zł), na podstawie uchwały Zebrania 

Wiejskiego Sołectwa Krobia. 

4) przesunięcie planu 20.000 zł z dz.921 rozdz.92105 § 4300 do dz.801 rozdz.80101                     

§ 4300  w związku z finansowaniem wydatków chóru szkolnego. 

Dział. 921 rozdz.92109 

1) Zwiększenie o 2.100 zł planu wydatków na zakup stołu do bilarda do świetlicy wiejskiej                

w Krobi 

2) Zwiększenie o 500 zł planu wydatków na zakup ławek ogrodowych do świetlicy                           

w Kopaninie. 

3) Przesunięcie planu 5.363 zł między paragrafami w ramach zadania „Rogówko-zakup sprzętu 

do siłowni wewnętrznej w świetlicy” (Fun.Soł.) 

Dział. 926 rozdz.92695 

1) Przesunięcie planu 5.000 zł między paragrafami w ramach zadania „Jedwabno-zakup 

sprzętu do siłowni” (Fun.Soł.). 

2) Wprowadzenie planu wydatków 123.000 zł na budowę miejsc rekreacji i wypoczynku                 

w Lubiczu Dolnym i Złotorii (§ 6058- 49.950 zł, § 6059-73.050 zł). Zadanie realizowane              

z udziałem środków europejskich. 

3) Przesunięcie planu 2.200 zł z dz.921 rozdz.92109 § 4210 z zadania „Krobia-doposażenie 

świetlicy wiejskiej” (Fun.Soł.) do dz.926 rozdz.92695 § 4210 na zadanie „Krobia-

doposażenie boisk, placu zabaw, konserwacja, zagospodarowanie terenów zielonych” 

(Fun.Soł.). 

Pani Skarbnik poinformowała, że określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 418 987 zł 

oraz rozchodów 788 230 zł.  

Przewodnicząca Rady zapytała, czy stan stolarki drzwiowej w przychodni w Grębocinie jest                

w tak złym stanie, że potrzeba aż 10 000 zł. Mówiąca przypomniała, że prosiła o naprawę dachu                       

w świetlicy. Pani Skarbnik zauważyła, że nie chodzi tu o zwiększenie środków tylko o przesunięcie. 



 

 

Pan Wójt odpowiedział, że gmina jest właścicielem, budynku i musi ponosić koszty remontów. Radny 

Guranowski oznajmił, że od strony apteki drzwi są bardzo zniszczone. 

Radna Anzel wyjaśniła również, że mimo sugestii zgłoszonej na wcześniejszych Komisjach 

Połączonych nie uwzględniono 20 000 zł na nawodnienie boiska w Złotorii - sprawa wymaga 

głębszego rozpoznania. Nie przeznaczono też 400 000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP 

w Złotorii. Dołożono natomiast środki na malowanie budynku szkoły w Złotorii. 

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr IX/84/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. j) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Pani Skarbnik oznajmiła, że zmiany WPF związane są z podjętą przed chwilą uchwałą budżetową.  

W prognozę długu wprowadzono dwa przedsięwzięcia: Leasing operacyjny samochodu osobowego – 

do użytku służbowego Urzędu Gminy oraz Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz 

Głosowanie: 13 – „za”  

Uchwałę Nr IX/85/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. 15 

Składanie interpelacji 

Radna Teresa Klawińska złożyła na piśmie interpelacje, które pokrótce streściła. Poinformowała, że 

dotyczą problemu uporządkowania terenu wokół młynów.  

Ad. 16 

Wnioski i zapytania. 

Radna Aldona Peregonczuk – na wniosek mieszkańców, zgłoszony w czasie dyżuru – poprosiła                      

o wykonanie odwodnienia (krąg, odpływ) ul. Nieszawskiej (przy lampie) w kierunku ul. 8 Marca                 

w Złotorii (aby woda nie spływała w stronę działek, lecz w kierunku odwrotnym).  

Radny Jarosław Rybiński  poinformował, że w lipcu br. zostanie otwarty oddział przedszkolny ze 

żłobkiem w Krobi, w związku z powyższym składa wniosek  o przejście dla pieszych przy ul. Długiej.  

Radny Zbigniew Barcikowski: 

- poprosił o nagłaśnianie i wsparcie idei tworzenia uczelni wychowania fizycznego w Lubiczu Górnym 

 - z funduszu sołeckiego zostanie odwodniony teren na ul. Świerkowej przy posesji p. M.  w Młyńcu 

Drugim, w związku z powyższym Radny wnioskuje, aby ZDGMiK wytyczył walcem drogowym 

teren, na którym można będzie  położyć rurociąg pod odwodnienie (sprawa była również omawiana              

z Panem Kierownikiem Krzyżanowskim) 

 - na poprzedniej sesji odrzucono wniosek p. P. o zmianę planu zagospodarowania  (P. P. chciał tereny 

w studium przeznaczone pod żwirownie przeznaczyć na tereny budowlane), obecnie Radny prosi                   

o przekształcenie tego terenu na teren rolniczy (Pan P. złożył już taki wniosek do Pana Wójta)  

 - poczynić starania zmierzające do pozyskania przez gminę terenów od Skarbu Państwa, na którym 

stoją figurki (m.in. figurka św. Nepomucena w Młyńcu Pierwszym -  ułatwi to kwestie ewentualnych 

renowacji) 

 - informuje, że na połączeniu dróg gruntowych z asfaltowymi są największe dziury, Radny prosi               

o wysypanie  w Młyńcu  oraz sołectwach, gdzie takie połączenia dróg istnieją kupek kamienia,               

a mieszkańcy sami będą zasypywali powstałe dziury. 

Mówiący podziękował Zarządowi Dróg Krajowych w Młyńcu, który prężnie współpracuje ze 

środowiskiem  lokalnym  przy organizacji różnych imprez i przedsięwzięć. Radny Barcikowski 

poinformował, że 13 czerwca br. w Józefowie nad jeziorem  odbędzie się festyn „Powitanie Lata”, na 

który wszystkich obecnych zaprosił. 

Pan Wójt w odniesieniu do wniosku Radnego w sprawie połączeniu dróg gruntowych z asfaltowymi 

poinformował, że nie jest to wynik zapomnienia czy niedbałości. Problem tkwi w tym, że trzeba tu 

przeprowadzić i zastosować całą dokumentację techniczną. Nam nie wolno tego zaasfaltować bo 

powstałoby skrzyżowanie. Robimy to tylko przy drogach, gdzie utworzenie skrzyżowania jest 

absolutnie konieczne – wyjaśnił mówiący. 

Radny Bartosz Malicki: 

 - ustawić znaki ograniczenia prędkości 30 km/h  - wyjazd z drogi wojewódzkiej nr 646 przy posesji p. 

R.,  p. M. i od stacji poboru opłat na wysokości posesji p. D. (na drogach tych często łamane są 



 

 

przepisy dotyczące prędkości, więc może ustawienie znaków spowoduje większą skuteczność w ich 

przestrzeganiu) 

 - spryskać preparatem chwastobójczym place zabaw w Brzeźnie, Brzezinku i Rogowie (są 

pozarastane perzem)  

 - „opracować regulamin korzystania z placu zabaw (w Brzezinku i Rogowie jest pełna samowola; 

przemyśleć możliwość zamykania na klucz placów zabaw po godz. 20.00, aby uniemożliwić do nich 

dostęp osobom, które zaśmiecają, niszczą i dewastują sprzęt)” 

 - pyta o termin asfaltowania drogi Rogowskiej w Rogowie (do drogi Spółdzielczej                               

w Grębocinie). 

Radna Teresa Klawińska  złożyła wnioski na piśmie. 

Radna Karina Wroniecka: 

 -wykosić rowy przy drogach gminnych w miejscowościach Gronowo, Gronówko  

 - mieszkańcy proszą o przesunięcie jednego z nowo założonych progów zwalniających  w Gronowie   

o 2 metry, miejsce zostałoby wskazane 

- na spotkaniu z GDDKiA w sprawie drogi krajowej ponowić wniosek o ścieżkę pieszo – rowerową 

biegnąca od Grębocina przez Gronowo 

 - zgłasza problem ze zjazdem z drogi krajowej na drogę gminną prowadzącą wzdłuż lasu do posesji p. 

W. – niedawno odbywało się kolejne malowanie pasów przez pracowników „dróg krajowych” i 

niestety znów jest podwójna linia ciągła (pan W. ma problem ze skrętem do swojej posesji), Radna 

prosi, aby na spotkaniu z GDDKiA również tę sprawę poruszyć. 

Radna Magdalena Borowska: 

 - zaprosiła na Dzień Dziecka organizowany 3 czerwca br. na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej                  

w Lubiczu Górnym 

 - w nawiązaniu do złożonego na piśmie wniosku dzieci z Lubicza Górnego prosi „o przemyślenie jak 

efektywnie zagospodarować świetlicę środowiskową, znaleźć dobry teren w Lubiczu Górnym, 

potencjał rodziców, którzy podpisali się na tym wniosku jest bardzo duży (dysponują różnymi 

talentami, grają, śpiewają, mają ciekawe inspiracje). Wspólnymi siłami można by tym dzieciom 

stworzyć miejsce do kulturalnego miłego, efektywnego i bezpiecznego spędzania czasu”.   

Radna Danuta Staniszewska: 

 - nawieźć nasypać i uwałować drogę gminną prowadzącą do posesji p. S., Ż., K., (jest boczną drogą 

od drogi powiatowej prowadzącej przez wioskę  w kierunku Przydatków,  za posesją p. N. pierwsza                

w lewo), wniosek jest co roku ponawiany, a droga od kilku lat nieruszona  

 - skierować wniosek do Powiatu Toruńskiego aby zadbał o drogę - dawny Trakt Napoleoński (droga 

jest w bardzo złym stanie – dziury, zbierające się kałuże, momentami droga jest w ogóle 

nieprzejezdna) 

– Radna pyta co i kiedy będzie robione w związku z przeznaczoną w budżecie kwotą 30 000 zł na 

realizację drogi na Poganki.  

Radna Mariola Falkowska: 

 - prosi o podjęcie starań w celu udrożnienia ul. Gajowej w Lubiczu Górnym, wyjazd do ul. 

Warszawskiej, na drogę krajową  

 - na spotkaniu z GDDKiA prosi o złożenie wniosku dotyczącego umieszczenia pasów na ul. 

Komunalnej 

 - prosi o poszerzenie drogi krajowej przy zjeździe do Mierzynka (jest to miejsce, gdzie dochodzi do 

kolizji drogowych, ostatnio zdarzył się tam również wypadek). 

Radny Marek Gliszczyński poinformował,  że mieszkańcy Nowej Wsi organizują na drodze                            

w Nowej Wsi w dniu prawdopodobnie 25 czerwca br. w godz. 15.00 – 17.00 protest (marsz 

zorganizowanej grupy) przeciw opieszałości Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwestii budowy 

chodnika, Radny prosi o kamizelki odblaskowe dla protestujących oraz poinformowanie o akcji 

protestacyjnej mediów. 

Radna Anzel oznajmiła, że popiera Radnego, przypominając, że do Przewodniczącego Sejmiku 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Pana Ryszarda Bobera, zostało skierowane już wcześniej 

pismo w sprawie chodnika w Nowej Wsi.  



 

 

Mówiąca po raz kolejny zgłosiła fakt źle ustawionej częstotliwości świateł na skrzyżowaniu                        

w Grębocinie oraz brak przejścia dla pieszych. Zwróciła również uwagę na brak bezpiecznego dojścia 

i dojazdu do węzła Toruń – Turzno. Oznajmiła, że Toruń firmuje swoją nazwą oznaczenia węzłów, ale 

nie ponosi kosztów przygotowania związanych  z nimi elementami infrastruktury. Radna Anzel 

podziękowała za chodnik w Grębocinie, prosząc jednocześnie o informację jak zostanie rozwiązany 

problem dojazdu do nowo powstającej galerii w centrum Grębocina. Oznajmiła, że „mieszkańcy ulic 

Łąkowej i Osiedlowej w Grębocinie pytają, czy jak sami zakupią kostkę, to gmina im ją położy.” 

Mówiąca zapytała również , jaka jest sytuacja prawna cmentarza poniemieckiego, znajdującego się 

przy szkole w Grębocinie (jeśli nie byłoby przeciwwskazań to z funduszu sołeckiego można by 

zagospodarować ten teren). Rodzice uczniów z Lubicza Dolnego proszą o parking przed szkołą, (może 

urządzić go na zapleczu szkoły). 

Następnie odczytano korespondencję skierowana do Rady Gminy.   

Jako pierwsze odczytano pismo Państwa M. – uzupełnienie do wniosku   z 19 maja br. w sprawie 

„odkupienia przez Gminę Lubicz działki oznaczonej numerem ... w Młyńcu Pierwszym”. 

Stanowisko Rady: 

Rada podtrzymała stanowisko z dnia 22 maja br. Radni nie wyrazili zgody na przygotowanie                         

i podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez gminę Lubicz działki oznaczonej numerem .......                    

w Młyńcu Pierwszym,  uznając, że  brak jest podstaw prawnych do uznania roszczenia Państwa  M.  

za uzasadnione. Wójt Gminy Lubicz pismem z dnia 20.03.2015 r. poinformował Państwa M., że                    

w przypadku nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

pod zabudowę, klasa gruntu nie ma znaczenia dla określenia wartości nieruchomości. Poza tym Rada 

stwierdziła, że gmina ma oczywiście prawo nabyć każdą nieruchomość, ale w przedmiotowym 

przypadku brak jest uzasadnienia gospodarczego. 

Jako kolejne odczytano pismo dzieci z Lubicza Górnego w sprawie poprawienia warunków służących 

dobremu rozwojowi, kształtowaniu i rozwijaniu sprawności oraz talentów, a także stworzeniu miejsc 

bezpiecznego, zdrowego i ciekawego spędzania czasu na świeżym powietrzu dla dzieci starszych                     

i młodzieży. 

Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że trudno zgodzić się z faktem, że powyższy list pisały dzieci. 

Widać tu wyraźnie pióro osoby dorosłej. Ktoś, kto napisał ten list nie wie kompletnie co się wokół 

niego dzieje – dodał mówiący. Gdyby spisać możliwości, jakie daje Lubicz – zajęłoby to z pewnością 

kilka stron podkreślił Radny Barcikowski. Radny zgodził się z poruszoną kwestią Orlika.  Tu można 

by zastanowić się nad usprawnieniem systemu gwarantującego większy dostęp osób niezrzeszonych          

w klubach. Jeśli chodzi o świetlice to ofert jest naprawdę dużo – dodał mówiący. 

Radny Bartosz Malicki oznajmił, że może warto uzupełnić istniejącą już ofertę o propozycje zawarte 

w piśmie. Należałoby też zastanowić się nad usprawnieniem wymiany pokoleniowej  w działalności 

stowarzyszeń czy organizacji. 

Pan Wójt oznajmił, że list pisała osoba, która nie wie lub nie chce wiedzieć co się w Lubiczu Górnym 

dzieje. Place zabaw oferuje również Spółdzielnia Mieszkaniowa i można z nich korzystać. Na ulicy 

Bocznej działała siłownia, ale obecnie z braku chętnych już nie funkcjonuje. W Lubiczu Górny jest 

szkoła muzyczna, chór, prowadzonych jest dużo zajęć pozalekcyjnych. Nie ma uzasadnienia do 

budowy domu kultury, gdyż warunki lokalowe są. Można co najwyżej zatrudnić animatorów do 

poprowadzenia zajęć. Może od września , albo od nowego roku znajdą się środki na 3, 4 etaty dla 

prowadzących zajęcia. 

Radna Anzel oznajmiła, że poruszyła wcześniej „temat zmiany lokalizacji świetlicy na ulicy Bocznej. 

Okazuje się, że osoby o wymienionych nazwiskach zrobiły larum, że lokalizacja jest dobra”. Radna 

Anzel oznajmiła, że należałoby zorganizować spotkanie i przedyskutować tematu. Nie jest przekonana 

co do konieczności zatrudniania nowych nauczycieli, czy instruktorów, raczej należałoby zastanowić 

się nad właściwym wykorzystaniem, czy poszerzeniem działalności np. świetlicy w Krobi.  

O godz. 12.45 ogłoszono przerwę. 

O godz. 13.00 kontynuowano obrady. 

Radny Jerzy Guranowski zgłosił konieczność zmiany częstotliwości świateł w Grębocinie                       

(w związku z wcześniej składanymi wnioskami Radnej Anzel). 



 

 

Radna Danuta Staniszewska zawnioskowała o umieszczenie w Jedwabnie tabliczki informacyjnej              

z numerami posesji, m.in. w celu ułatwienia dojazdu karetkom. 

Następnie Pan Wójt odczytał pisma.   

Jako pierwsze odczytano pismo (z dnia 30 marca 2015 r., nr 4112) sołtysa wsi Kopanino Pani Danuty 

Wojciechowskiej w sprawie zamiany lub wykupienia działki położonej w Grabowcu, w celu 

powiększenia powierzchni boiska lub ewentualnego urządzenia tam w przyszłości siłowni 

zewnętrznej.  

Radna Anzel zapytała jak duża jest potrzeba, aby poszerzyć istniejące boisko? Musimy bowiem 

kierować się ustalonymi priorytetami, podjęliśmy przecież zobowiązania co do innych miejscowości – 

podkreśliła mówiąca. Trzeba najpierw zrealizować wsteczne zobowiązania np. Młyniec świetlica,               

a dopiero potem myśleć o kolejnych. Pan Wójt oznajmił, że w tym konkretnym przypadku należy 

zbadać, czy teren nam nie zniknie, czy sprawa jest pilna, czy nie, czy właściciele gruntu chcą już go od 

ręki sprzedać, czy mogą poczekać. 

Radna Anzel zapytała, czy w pobliżu są jakieś grunty gminne, na co Pan Pilewski odpowiedział, że są, 

ale w innych miejscach. Pan Wójt podkreślił, że wnioskowany teren to punkt centralny wsi. Radny 

Gliszczyński jako Radny Grabowca poinformował, że „wskazane jest zrobić to co mówi Pan Wójt – 

zbadać temat i dowiedzieć się, czy teren ten nie zostanie komuś innemu sprzedany. Jeśli jest boisko                     

i wymaga ono zaplecza to warto nabyć ten teren”. Radna Anzel oznajmiła, że po przeciwnej stronie 

przy kościele jest duży plac. Może on byłby dobry? 

Pan Wójt oznajmił, że pewne miejsca wiążą się z nawykami mieszkańców i nie zawsze wskazanie 

innego miejsca ich usatysfakcjonuje. Tam, gdzie nie ma planów grunty trzeba chronić – dodał Pan 

Wójt. Radny Gliszczyński oznajmił, że niedaleko kościoła są bloki, zdarzały się skargi mieszkańców. 

Pan Wójt zaproponował, aby rozeznać jednak wniosek Rady Sołeckiej i na nim się skupić. Radna 

Staniszewska poparła stanowisko Pana Wójta. 

Radny Barcikowski oznajmił, że jest zwolennikiem rozwoju gminy, ale zalecił rozwagę                                 

w podejmowaniu decyzji w sprawach takich jak aktualnie analizowana. Mówiący stwierdził, że 

obawia się podobnej sytuacji w Młyńcu Drugim. Obok świetlicy w centrum wsi jest 30 arów i też 

mieszkańcy czekają na ich wykup pod świetlicę. Jeśli właściciel sprzeda grunt to na świetlicę                      

w centrum miejscowości nie będzie szans. 

Radna Anzel, wracając do sprawy Grabowca, zaproponowała rozważenie przeniesienia boiska i terenu 

rekreacyjnego na miejsce wzdłuż drogi na tereny gminne po przeciwnej stronie kościoła w miejscu, 

gdzie Rada chciała wcześniej zaplanować budownictwo socjalne. Może to byłoby lepsze, stwierdziła.  

Pan Wójt odpowiedział, że być może, ale trzeba o tym rozmawiać ze społecznością lokalną. 

Radna Anzel stwierdziła, że „boisko jest położone bez dostępu do przejścia dla pieszych, wśród 

bloków, więc może lepiej byłoby przenieść go w miejsce znajdujące się po przeciwnej stronie drogi”.     

Pan Wójt oznajmił, że w miejscach, gdzie nie ma planów zagospodarowania przestrzennego trzeba 

rezerwować miejsca w centrum wsi, bo zaczną nam znikać i nic już wtedy nie da się zrobić. 

Stanowisko Rady:  

Rozeznać, czy właściciele chcą już sprzedawać grunt, czy jeszcze mogą ze sprzedażą poczekać. 

Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędne do podjęcia przez Radę Gminy wiążącej decyzji. 

Jako kolejne odczytano  pismo Pani K. z Grębocina „w sprawie sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu, na którym położone są działki nr ......i  ....... w Grębocinie z przeznaczeniem 

pod funkcję działalności gospodarczej.” 

Pan Pilewski oznajmił, że w związku z zamiarem podjęcia  działalności gospodarczej pojawił się 

wniosek o zmianę planu. 

Radna Anzel oznajmiła, że jest 15 planów do uchwalenia, więc niemożliwym staje się przystępowanie 

do nowego planu. Radni zgodzili się z powyższym. 

Stanowisko Rady:  

W najbliższej perspektywie czasowej Rada Gminy nie przewiduje zmiany planu  w powyższym 

zakresie, ale w dalszej perspektywie weźmie pod uwagę taką możliwość. 

Następnie odczytano pismo (z dnia 24 kwietnia 2015 r., nr 5140) Pana T. ze Złotorii – wniosek                        

o przygotowanie przez Urząd Gminy oferty dzierżawy działek  w Lubicz Górnym  oraz w Złotorii, 

znajdujących się  w zasobach gminy Lubicz,  w celu wykorzystania ich do opuszczania kajaków na 



 

 

wodę  i podejmowania ich z wody rzeki Drwęcy (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

– wypożyczaniem sprzętu rekreacyjnego  i organizowaniem spływów kajakowych). 

Stanowisko Rady:  

Wnioskodawca nie do końca rozeznał zagadnienie. Do działki w Złotorii  brak jest dostępu prawnego, 

a więc nie można przystąpić do umowy. Rada  nie ma obowiązku stworzenia miejsc do opuszczania 

kajaków na wodę i podejmowania ich z wody. Stwierdzono, że można ewentualnie w przyszłości 

zastanowić się i rozważyć przystanek początkowy, ale w obecnej sytuacji prawnej na pewno nie 

końcowy. Wnioskodawca może również szukać miejsc na przystanki wśród właścicieli prywatnych. 

Jako kolejne odczytano pismo Pana G. w sprawie przekwalifikowania działki położonej we wsi 

Brzeźno z rolnej na budowlaną. Pan Pilewski oznajmił, że w studium są tereny budowlane, działka 

wnioskodawcy to tereny rolnicze. Wnioskodawca na swojej dużej działce nie może się budować, więc 

składa wniosek o sporządzenie planu. Wnioskodawca ma dużą  działkę, na której stoi budynek 

mieszkalny i gospodarczy w terenach, które w studium są terenami budowlanymi. Część działki jest 

wyłączona z produkcji rolniczej, a pozostałą część jest w klasie trzeciej. W związku z powyższym 

wnioskodawca na swojej działce, gdzie obok stoi pełno domów,  nie może  sie pobudować. Radna 

Anzel stwierdziła, że wnioskodawca może wystąpić do Powiatu o zmianę klasyfikacji gruntów,                     

z czym zgodzili się pozostali Radni. 

Stanowisko Rady:  

Zanim Rada podejmie decyzję dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego należy 

wnioskodawcy zaproponować inne drogi rozwiązania (np. zmianę klasyfikacji gruntów). 

Radny Barcikowski poinformował, że w Młyńcu Drugim przy  moście  w poprzek Drwęcy leży 

powalone duże drzewo i poprosił o jego usunięcie. 

Następnie omówiono pismo Państwa W. z Grabowca, wniosek o zmianę ustaleń studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz (dokonanie zmiany 

przeznaczenia dla nieruchomości położonej w Grabowcu, określonego jako łąki i pastwiska, na 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i uwzględnieniu podziału na działki o powierzchni 1500 

m2. Zmiana wnioskowana jest w zakresie o powierzchni 1,1 ha. 

Pan Pilewski oznajmił, że nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej. Obszar za 

autostradą. Są to łąki, pastwiska, tereny zalewowe i zakaz zabudowy.  

Stanowisko Rady:  

Przy zmianie studium Rada pochyli się nad możliwością realizacji powyższego wniosku.                    

W chwili obecnej Rada nie pracuje nad zmianą studium. 

Następnie Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z pismem Prezesa Sądu Okręgowego                           

w Toruniu, informującym o liczbie ławników, którzy powinni być wybrani do Sądu Rejonowego                    

w Toruniu na kadencję 2016 – 2019 (1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich, 2 

ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). 

Następnie prowadząca sesję poinformowała, że kolejne komisje połączone i sesja odbędą się 19 

czerwca br. 

Ad. 17 

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                          

i o godz. 13.30 ogłosiła  zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                             

                                                                                                            Hanna Anzel  


