
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XV/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 listopada 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. 12.20. 

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

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt, zgodnie z sugestią Rady z Komisji Połączonych  poprosił o wycofanie z porządku 

obrad projektów uchwał ozn. literami:   

p) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej 

w miejscowości Lubicz Dolny ul. Toruńska 17 

r) w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej 

w miejscowości Lubicz Dolny ul. Toruńska 17. 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad każdego z powyższych projektów 

uchwał z osobna Radni jednogłośnie opowiedzieli się za ich wycofaniem. 

Jednocześnie Pan Wójt poinformował, że na temat powyższych projektów uchwał wróci do 

najbliższych komisjach, prosząc Radę o ponowne ich przeanalizowanie.  

Następnie Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów 

uchwał: 

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin  

- w sprawie pozbawienia drogi nr 100850 C (4421141) oznaczonej symbolem 306 KLw jako 

ulica Świerkowa w Złotorii kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania 

 - zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 

 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na rozliczenie kosztów 

niekwalifikowanych ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego projektem: 

"Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – 

droga Toruń – Złotoria – Osiek." 

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 22 października 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 22 października – ostatnia sesja 

 - 23 października – Politechnika Warszawska – wykład na temat samorządu lokalnego 

 - 26 października – wizja lokalna w Gronowie – omówienie kwestii związanych                                

z wybudowanym parkingiem 

 - 27października – ZIT Bydgoszcz  

 - 27 października – konsultacje z komendantem WKU  

 - 28 października – KWRiST 

 -  29 października – spotkanie z przedstawicielami Lasów Państwowych w Dobrzejewicach 

(podjęto uzgodnienia dotyczące wspólnego urządzenia lasku w Złotorii i Lubiczu Górnym.                

W Lubiczu Górnym drzewostan nie jest parkowy w związku z czym będą wycinki i nasadzenia, 

Lasy Państwowe wykarczują dzikie krzewy i zrobią alejki). 

 - 29 października – rozmowy na temat budowy basenu (trwają zaawansowane rozmowy na 

temat projektu technicznego) 

 - zlecenie przez ZDGMiK projektów na ul. Bankową, Handlową i Piaskową  



 

 

 

 - 4 listopada – odwiedziny dyrektor Książnicy Kopernikańskiej, rozmowy dotyczące punktu 

bibliotecznego w Krobi, który stałby się filią Gminnej Biblioteki w Lubiczu Dolnym 

 - 5 listopada – konferencja STOP DOPALACZOM 

 - 5-6 listopada – Poznań, ZGWRP 

 - 9 listopada – wizyta u Marszałka Piotra Całbeckiego (wraz z kierownikiem ZDGMiK oraz 

społecznym doradcą - p. B. Kwiatkowskim), rozmowa na temat ścieżki rowerowej, chodnika              

w Nowej Wsi, obwodnicy w tejże miejscowości a także drogi wojewódzkiej w Brzeźnie                    

i w Złotorii. Najbardziej pewną sprawą wydaje się być obwodnica Nowej Wsi, co do 

pozostałych kwestii Marszałek doradza cierpliwość. Uzyskano również informację, że                       

w bieżącym roku województwo nie ma już żadnych materiałów na chodnik w Złotorii, 

natomiast w przyszłym roku otrzymamy materiał na ul. Pomorską (do ul. Szkolnej) oraz na ul. 

Toruńską. Zarządcy dróg dają nam ok. 30% - 40% wartości inwestycji, resztę dokłada gmina, są 

to duże kwoty, ale tylko dzięki temu powstają chodniki przy drogach wojewódzkich, czy też 

powiatowych, dodał mówiący.  

 - 10 listopada – rozmowy w sprawie basenu 

 - 10 listopada – spotkanie z seniorami i policją na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

przekazanie przez policję toreb odblaskowych a liderom klubów przez Pana Wójta czeków 

w wysokości 500 zł  

 - 11 listopada – udział w obchodach z okazji Dnia Niepodległości w Lubiczu Dolnym 

 - 16 listopada – Bruksela, konferencja na temat kształcenia zawodowego, w czasie której Pan 

Wójt przedstawił stanowisko Komitetu Regionów w powyższej sprawie 

 - 17 listopada – wizyta przedstawicieli firmy Pacific, rozmowy o perspektywach rozwojowych 

firmy związanych z ewentualną możliwością przeniesienia firmy (w przypadku uruchomienia 

Traktu Leśnego) z Torunia do Lubicza  

 - 17 listopada – podsumowanie konkursu „Piękna Zagroda”  

 -  18 listopada – posiedzenie Komisji Edukacji KWRiST  

 - 19 – 20 listopada - Bruksela   

 - 23 listopada – spotkanie referatów i jednostek zajmujących się inwestycjami, mowa m.in.                  

o dokończeniu kanalizacji Aglomeracji Lubickiej (Krobia jest prawie w połowie skanalizowana, 

Lubicz Dolny- dokończenie – ul. Dworcowa i osiedle), Złotoria – dokończenie, Lubicz Górny – 

dokończenie. Jest to program za ok. 10 000 000 zł, zobowiązania związane z aglomeracją muszą 

być zrealizowane w 2016 r. dofinansowanie można też uzyskać z ZIT-u. Dbamy o cały teren 

gminy, podkreślił mówiący - do „schetynówki” zgłosiliśmy osiedle kwiatowe. 

 - wizyta gen. P., jest gotowy projekt remizy, świetlicy w Złotorii za ok. 2 000 000 zł. Jeśli 

pozyskamy środki zewnętrzne będziemy go realizować.  

 - dwudniowa konferencja – szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi                  

z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew” w ramach 

realizacji projektu  ekologicznego 

 - spotkanie organizowane przez Starostę Toruńskiego na temat ZIT (Bydgoszcz zaproponowała 

kryterium ludnościowe (co dla naszej gminy byłoby korzystne), powołano zespół (w skład 

którego weszli m.in. Pan W. Knieć, Wójt gminy Łubianka Jerzy Zająkała, Starosta Powiatu 

Toruńskiego), który ma przygotować stanowisko części toruńskiej ZIT do propozycji 

bydgoskiej  

 -  26 listopada – wizyta pracowników MZD w sprawie budowy ulic - Toruńskiej i Kresowej              

(ustalono, że Toruń wykona projekt – ma w tym duże doświadczenie – i to trzeba będzie 

uwzględnić w zmianach budżetowych). 

Jeśli chodzi o inwestycje, to kończymy to co zaplanowaliśmy na 2015 r. Na zimę również 

jesteśmy przygotowani, dodał Pan Wójt. 

Radna Anzel oznajmiła, że martwi się wspomnianą ulicą Toruńską i Kresową – Toruń nigdy 

swojej nie naprawiał. Radna podkreśliła, że nie chce, aby doszło do sytuacji, że Toruń zrobi 

projekt, na który nas nie będzie stać. Radna zaproponowała, aby był to jednostronny chodnik               

i przejezdna droga.  



 

 

 

Pan Wójt oznajmił, że na etapie projektowania Toruń i Lubicz nie będą sobie przeszkadzać. 

Mówiący uważa, że 3/4 lub 4/5 kosztów będzie po stronie Torunia. Jeśli się nie domówimy, to 

nie podpiszemy porozumienia- dodał mówiący. Na projekt damy, a reszta okaże się na etapie 

realizacji.  

Radny Korpalski zapytał, czy nie lepiej byłoby najpierw stworzyć wspólną koncepcję, na którą 

obydwa podmioty wyrażą zgodę, co zdaniem mówiącego byłoby lepsze „od projektowania 

czegoś, czemu gmina mogłaby nie sprostać w przyszłości.”    

Radny Gliszczyński zapytał jak się ma prognoza ścieżki pieszo - rowerowej  do wspomnianej 

obwodnicy w kontekście odbytej rozmowy z Marszałkiem Całbeckim. 

Pan Wójt odpowiedział, że to niezależne od siebie dwie różne sprawy. Ścieżka pieszo – 

rowerowa to ZIT i budowa wspólnie z Powiatem Toruńskim, a obwodnica to droga 

wojewódzka.     

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - 5 grudnia – konferencja STOP DOPALACZOM 

 - konferencja z udziałem m.in. pedagogów, policji w ramach realizowanego przez Szkołę 

Podstawową w Lubiczu Dolnym programu „Wspieramy rodzinę”  

 - udział wraz z Panią Dyrektor ZEASiP w uroczystym  otwarciu przedszkola i żłobka 

„Ślimaczek” w Krobi 

 - podsumowanie konkursu „Piękna Zagroda” 

 - spotkanie z przedstawicielami firmy zainteresowanej kupnem starego Jurmetu w Lubiczu 

- spotkanie z Radą Sołecką z Brzeźna (potrzebny zakup wiaty ze względu na dzieci czekające na 

autobus). Rada Sołecka wyraziła wdzięczność za zrobienie przez ZDGMiK ścieżki skracającej 

przejście, złożyła również pismo, które odczytano na komisjach połączonych, aby w przyszłości 

budynek (w którym mieszka jeden lokator) na skrzyżowaniu Brzeźno-Kamionki (droga 

wojewódzka i droga krajowa)  wyburzyć, a lokatora  docelowo przesiedlić. Lokalizacja budynku 

stwarza dla mieszkańca nieprawdopodobne niebezpieczeństwo, zwłaszcza przy obecnym 

nasileniu ruchu, a także  stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, znacznie ograniczając 

widoczność dla kierowców. Mówiąca poparła również wniosek sołtysa Dąbrowskiego                        

o „docieplenie” świetlicy w Brzeźnie. 

- spotkanie z mieszkańcami Lubicza Górnego, rozżalonymi, że firma zajmująca się gazyfikacją 

nie dotrzymuje zobowiązań. 

O godz. 10.05 salę obrad opuścił Radny Malicki. 

Ad. 5 

Podjęcie uchwał: 

Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Wójta o kilka słów i komentarz dotyczący polityki 

podatkowej. 

Pan Wójt poinformował, że „zachowujemy powściągliwość, jeśli chodzi o podatki”. O 17% 

obniżamy podatek od środków transportu. W podatku tym jest pewna zależność – niższy 

podatek – więcej podatników. Oparliśmy się na realnym wzroście tak, aby kwota przewidywana 

z tego podatku nie była niższa niż w 2015 roku. Obniżone stawki podatkowe pozyskają nam 

nowe podmioty. Nie ma ryzyka, że obniży się kwota pozyskana z tego podatku. Mamy duży 

zapas, pilnujemy wskaźników. Mamy spore zadłużenie, ale mamy też potencjał, jeszcze 

niewykorzystany, m.in. spore możliwości związane z węzłem Turzno. W stosunku do stawek 

maksymalnych obniżamy podatki o ok. 2 000 000 zł, ale w przypadku konieczności zawsze 

możemy zwiększyć podatek i zyskać kwotę, o której wyżej mowa. W rozmowach                                  

z bankowcami wskazujemy, że mamy możliwości szacowane na ok.  3 000 000 zł – 4 000 000 

zł (poprzez możliwość podniesienia podatków, wykorzystania terenu, zwiększenia sprzedaży). 

Poza tym nie było inflacji, nie ma więc też argumentu na zwiększanie podatków – 

skonkludował mówiący.    

Ad. a) 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    



 

 

 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/149/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. b) 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 

podatku 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/150/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. c) 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/151/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. d) 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XLI/482/05 w sprawie określenia 

wysokości opłat targowych   

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt oznajmił, że opłata ta nie miała znaczenia dla budżetu gminy, stąd też powyższy 

projekt uchwały, który odczytał.   

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

Uchwałę Nr XV/152/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

O godz. 10.15 ogłoszono przerwę. 

O godz. 10.30 wznowiono obrady sesji. 

Ad. e) 

w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz oznajmiła, że biorąc pod uwagę zgłoszone sugestie wprowadzono widełki 

kwotowe, zapisy, że zawody muszą być zarejestrowane  w kalendarzach imprez związków 

sportowych określonych szczebli (tj. międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim), 

pominięto szczebel powiatowy. W celu uznania rejestracji zawodów w kalendarzu imprez danej 

dyscypliny nagrodzeni obowiązani są złożyć oświadczenie o rejestracji tych imprez. Projekt 

uchwały był konsultowany z prawnikiem Wojewody.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/153/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. f) 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Uchwała sprowadza się do tego, że zwiększa się dochody gminy z tytułu wyższych niż 

planowane wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w budżecie gminy na rok 2015 o kwotę 

19 822, 13 zł , w związku z tym na zadanie nr 1 dodano środki w wysokości 14 422, 13 zł , na 

zadanie nr 2 dodano środki w kwocie 1 400 zł, na zadanie nr 3 dodano środki w wysokości 

1 000 zł, na zadanie nr 8 dodano środki w kwocie 3 000 zł.     

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/154/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. g) 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016” 



 

 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Radna Anzel oznajmiła, że po Komisjach Połączonych, zgodnie z sugestiami Rady Gminy  

zostały dokonane pewne zmiany w stosunku do materiałów przekazanych pierwotnie                        

- z punktu konsultacyjnego, który był 4 godziny tygodniowo pomniejszyliśmy o połowę, tzn. 

będą to dwie godziny tygodniowo. Jeśli okaże się, że będzie tak wiele osób i duże 

zapotrzebowanie to będziemy pracować nad tym.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/155/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. h) 

w sprawie przyjęcia 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 na rok 2016 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/156/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. i) 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Lubiczu 

Dolnym 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/157/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. j) 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/158/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. k) 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/159/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. l) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/160/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. ł) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grębocin  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/161/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. m) 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  



 

 

 

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

Uchwałę Nr XV/162/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. n) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Calineczki” w miejscowości Grabowiec i Kopanino 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/163/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. o) 

w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/164/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. p) 

Projekt uchwały wycofano z porządku obrad. 

Ad. r) 

Projekt uchwały wycofano z porządku obrad. 

Ad. s) 

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę dróg gminnych w Lubiczu Górnym dla ulic: Handlowej, Spółdzielczej, Bankowej 

i Piaskowej”  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/165/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. t) 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę 

chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 552 na odcinku od istniejącego chodnika w Lubiczu 

Dolnym ul. Grębocka, od nr 35 do Grębocina, do wiaduktu autostradowego 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/166/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. u) 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę 

zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych w Grabowcu 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/167/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. w) 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Toruń na opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie/ul. 

Kresowej w Toruniu o długości około 800,0 m  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/168/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. y) 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi 

rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na 



 

 

 

drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – 

Osiek" 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/169/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. z) 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pani Kierownik Referatu Podatkowego poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy 

należy dostosować formularze i wymieniła zmiany, które zostały wprowadzone.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/170/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie  podjęto  jednogłośnie.  

Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Grębocin, wprowadzony do porządku obrad. 

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

Uchwałę Nr XV/171/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny odczytano projekt uchwały - w sprawie pozbawienia drogi nr 100850 C (4421141) 

oznaczonej symbolem 306 KLw jako ulica Świerkowa w Złotorii kategorii drogi gminnej                    

i wyłączenia jej z użytkowania, wprowadzony do porządku obrad. 

Mieszkaniec Złotorii, właściciel działki przy ul. Leśnej w pierwszym planie zagospodarowania 

przestrzennego miał możliwość korzystania z dwóch dróg. Plan się zmienił i w drugim planie 

jedną z dróg zlikwidowano (działki budowlane nie potrzebują z obu stron drogi). 

Gmina popełniła wówczas błąd, ponieważ nadano nazwę Świerkowa ulicy nieistniejącej. 

Nadano nazwę ulicy i do tej nazwy ulicy przypisano numer tej właśnie już nieistniejącej drogi 

zamiast numer drogi istniejącej, która jest w innym miejscu. Błąd zaczął się powielać. Powstał 

nowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawa tamtej drogi stała się całkowicie 

nieaktualna. Mieszkaniec chciał podziału działki twierdząc, że ma dostęp do dwóch dróg. Jedna 

z dróg została przez gminę sprzedana. Sprawa trafiła do sądu. Mieszkaniec przegrywał z nami 

wszystkie sprawy, ale Sąd Kasacyjny stwierdził, że popełniono błąd i go nie naprawiono. Była 

nazwa ulicy nieprzypisana do właściwego gruntu – wyjaśnił Pan Wójt. 

Pani Mecenas Anna Kaszubowska, wyjaśniając konieczność uchwalenia omawianego                               

projektu uchwały dodała, że błąd powstał w latach 90 - tych, gdzie omyłkowo nadano nazwę 

ulicy Świerkowej i przypisano do tej nazwy starą jednostkę planistyczną (ze starego planu 306). 

Potem w 2003 roku, jak zaliczano drogi do kategorii dróg publicznych to tę ul. Świerkową (ze 

starą jednostką planistyczną) zaliczono do kategorii dróg gminnych i w załączniku 

obowiązywała ta ul. Świerkowa. Błąd był powielany w wielu dokumentach i tak naprawdę spór 

się zaczął sprowadzać do tego, gdzie ta ulica Świerkowa jest, bo de facto ta ul. Świerkowa, 

która została nazwana ul. Świerkową nie była w tym miejscu gdzie twierdzi mieszkaniec (tam 

nigdy nie było urządzonej drogi)  tylko mówiliśmy, że droga Świerkowa (i tak też było we 

wszystkich projektach przedstawiane)  jest w innym miejscu – tam gdzie są numery 130                        

i następne.  Mieszkaniec na początku nie chciał mieć drogi tam gdzie ona w pierwszym planie 

była zaprojektowana, a teraz chce dokonać podziału swojej nieruchomości, a gmina odmawia 

zatwierdzenia tego podziału. Orzeczenie WSA I NSA uchylił Sąd Kasacyjny, który pomimo 

zrozumienia naszej argumentacji, że faktycznie tam nigdy nie było drogi, stwierdza, że nie 

skorygowaliśmy tego co było w 2003 roku - czyli zaliczenia drogi Świerkowej z numerem 306 

do kategorii dróg gminnych. I nieważne, że potem zmieniliśmy uchwałą, że ta Świerkowa już 

tak się nie nazywa  z jednostką 306 tylko 130, błąd nie został naprawiony. Teraz trzeba więc 

dokonać czynności zmierzających do naprawienia tego błędu poprzez  zmianę uchwały z 2003 

roku.       

Radna Aldona Peregonczuk zwróciła uwagę, że na tej drodze były już prawdopodobnie 

usytuowane media.     



 

 

 

O godz. 10.55 ogłoszono przerwę. 

O godz. 11.05 kontynuowano obrady. 

Na salę posiedzeń przyszedł Pan Marek Pilewski. Odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi 

Radnej Peregonczuk i oznajmił, że w pierwszym planie przewidywano drogę. Wtedy 

mieszkaniec pisał, że nie chce tej drogi. Tej drogi nie wykupiono i nie urządzono podkreślił 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej. Inni mieszkańcy zrobili sobie wjazdy od strony 

ul. Świerkowej. W drugim planie omawianą drogę wyrzucono,  nie robi się dwóch wjazdów – 

podkreślił mówiący. Pewien odcinek drogi, tej usuniętej w drugim planie, kupił inny 

mieszkaniec. Na tym odcinku doprowadzony jest wodociąg. 

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

Uchwałę Nr XV/172/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny odczytano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych 

dróg do kategorii dróg gminnych, wprowadzony do porządku obrad. 

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

Uchwałę Nr XV/173/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny odczytano projekt uchwały  - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Toruńskiemu na rozliczenie kosztów niekwalifikowanych ścieżki rowerowej wybudowanej                

w ramach zadania objętego projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych 

poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek ",  wprowadzony do 

porządku obrad. 

Oznajmiono, że z obliczeń Pani Skarbnik wynika, że iż Powiat Toruński jest nam winien 25 000 

zł. Pani Skarbnik zwróciła się do Powiatu o wyjaśnienia w tej sprawie, jak dotąd bez żadnego 

odzewu.  

Głosowanie: 0 – „za” przeciw – 12, wstrzymała się 1 osoba. 

Uchwała - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na rozliczenie 

kosztów niekwalifikowanych ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego 

projektem: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek " nie została podjęta.  

Ad. ź) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów, które pojawiły się  w stosunku do 

materiałów przekazanych na komisje. 

Dział 700 rozdz.70005 § 0770  

Zmniejszenie o 80 000 zł dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, na podstawie 

analizy wykonania. 

Dział 758 rozdz.75801 § 2920  

Zwiększenie o 80 000 zł planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków, które pojawiły się  w stosunku do 

materiałów przekazanych na komisje. 

Dział 750 rozdz.75023 

Przesunięcie między paragrafami planu 2 000 zł na szkolenia pracowników UG. 

Dział 750 rozdz.75075 

Zwiększenie o 28 000 zł planu wydatków na zakup materiałów (3 000 zł) oraz usług 

promocyjnych (25 000 zł ). 

Dział 750 rozdz.75095 

Przesunięcie planu 2 604 zł z dz.854 rozdz.85415 na wkład Gminy Lubicz w realizację projektu 

pn.”Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” finansowanego ze środków Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Dział 801 rozdz.80101 

Utworzenie planu wydatków majątkowych 6 000 zł na modernizację nagłośnienia w sali 

gimnastycznej ZS w Grębocinie.  

Dział 854 rozdz.85401 



 

 

 

Zmniejszenie o 40 564 zł planu na wynagrodzenia osobowe na podstawie analizy wykonania za 

III kw.2015r.  

Dział 854 rozdz.85415 

Zmniejszenie o 33 955 zł udziału Gminy na stypendia dla uczniów.  

Dział 900 rozdz.90095 

Utworzenie planu 34 050 zł na zwrot poniesionych nakładów na modernizację budynku 

użytkowego przy ul. Toruńskiej 52 w Złotorii.  

Dział 921 rozdz.92105 

1) Przesunięcie między paragrafami planu 350 zł w ramach zadania pn.”Złotoria-organizacja 

warsztatów” (Fun.Soł.). 

2) Przesunięcie między paragrafami planu 360 zł w ramach zadania pn.”Lubicz Dolny-

organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców” finansowanego z Funduszu Sołeckiego. 

3) Przesunięcie między paragrafami planu 834 zł w ramach zadania pn.”Nowa Wieś-cykl 

imprez integracyjnych” (Fun.Soł.).  

Dział 926 rozdz.92601 

Zmniejszenie o 11 000 zł planu wydatków na podstawie analizy wykonania za III kw.2015r. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XV/174/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. ż) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pani Skarbnik poinformowała, że został wpisany przetarg na odpady komunalne, umowa na 3 

lata. 

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

Uchwałę Nr XV/175/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 6 

Informacja uzupełniająca Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.  

Jak podano w informacji z dnia 22.10.2015r Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego                     

w Toruniu poinformował o nieprawidłowościach w złożonych oświadczeniach majątkowych:  

 - Pani X 

 - Pani Y. 

Pani X złożyła wyjaśnienie w dniu 21.10.2015r, natomiast Pani Y w dniu 22.10.2015r złożyła 

korektę oświadczenia majątkowego za rok 2014 i  wykazała w pkt VIII  oświadczenia 

odpowiednie dochody. 

W/w  załączyła kompletną kserokopię zeznania podatkowego. 

Wyjaśnienia Pani X i korektę oświadczenia majątkowego Pani Y przesłano w dniu 27.10.2015r 

do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu. 

Pismem z dnia 22.10.2015 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu 

poinformował, że w oświadczeniu majątkowym złożonym przez Panią Z. w części A pkt. VIII – 

nie wykazano dochodów osiągniętych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych                                

i obywatelskich. 

Pani Z. w dniu 28.10.br złożyła korektę oświadczenia majątkowego za rok 2014 w której 

wykazała dochody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. W dniu 

29.10.br korektę  oświadczenia majątkowego przesłano do Naczelnika Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Toruniu. W stosunku do oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Pana Marka 

Olszewskiego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu nie stwierdził żadnych 

nieprawidłowości, o czym poinformował w piśmie z dnia 14.10.br. 

Ad. 7 

Składanie interpelacji.  

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

Ad. 8 

Wnioski i zapytania 



 

 

 

Pan Zbigniew Barcikowski - Radny Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego: 

 - poinformował, że zakończyło się odwodnienie drogi (umownie zwanej drogą do                                  

p. Makowskiej) realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Mówiący podkreślił, że efekt jest 

bardzo dobry, woda nie stoi i nie zalega. Radny poinformował również, że pobocza drogi                    

z Mierzynka do Szembekowa (Józefowa) zapadły się, zrobił się rów i asfalt „jest w powietrzu”. 

Wnioskodawca oznajmił, że aby ratować drogę niezbędne jest wysypanie pobocza kruszywem, 

dlatego też prosi o realizację powyższego.   

Na salę obrad o godz. 11.35 wszedł Radny Malicki.  

Radny Barcikowski poinformował również, że razem z sołtysem Młyńca Drugiego 

przeprowadzili wizję lokalną na drodze i stwierdzili nagminne łamanie przepisów drogowych 

przez kierowców tirów, jeżdżących „do” i „z” żwirowni. Na wskazanej drodze jest ograniczenie 

tonażu do 5 ton, a jeżdżący mieli powyżej 30 ton. Po zgłoszeniu tej sprawy jednemu                              

z właścicieli żwirowni usłyszeli odpowiedź, że „to nie jest jego sprawa”. Pomimo próśb, aby 

kierowcy tirów jeździli wyznaczoną dla nich drogą, ci nie zastosowali się do powyższego. 

Radny z Sołtysem zgłosili to nagminne łamanie przepisów dzielnicowemu, który pojechał na 

miejsce i stwierdził takie przypadki, dokonał zatrzymań i zgłosił sprawę do sądu oraz dał 

mandat. Mimo całej tej akcji kierowcy tirów znów jeżdżą, nie przejmując się łamaniem 

przepisów. Podejście ludzi jest lekceważące – stwierdził mówiący - pomimo, że kierowcy tirów 

mają zgodę na przejazd drogą polną, to z niego nie korzystają i jeżdżą drogami gminnymi, 

regularnie je niszcząc.        

Na podkreślenie zasługuje fakt, oznajmił mówiący, że właściciel innej żwirowni widząc 

problem stara się pomóc, zasypując kamieniami powstałe po tirach ubytki na drogach.  

W Młyńcu Pierwszym odbyło się zebranie organizacji obu Młyńców – kontynuował Radny 

Barcikowski – w czasie którego padło wiele słów uznania pod adresem samorządu gminy 

Lubicz i podziękowań za mijający rok. Radny Barcikowski wyraził również słowa uznania dla 

Pana Kierownika ZDGMiK Andrzeja Krzyżanowskiego „za systematyczną współpracę z radami 

sołeckimi obu Młyńców i punktowe załatwianie wniosków.” Mówiący dodał również, że sposób 

nagradzania sportowców, przyjęty w uchwale w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród 

oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, „to ogromny skok poziomu sportowego w górę. 

I wielkie docenienie zasług sportowców.” Radny Barcikowski poinformował, że inicjatywa 

ośrodka akademickiego w Lubiczu się rozwija, zajęcia się odbywają. Państwowy Związek 

Kolarski to zauważył i prowadzi tu kurs specjalistyczny. 

Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego:  

 - w związku z dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców – mieszkańców Lubicza Dolnego 

zajęciami prowadzonymi przez „Twórczą Chatę” prosi o cykliczne kontynuowanie tych zajęć               

w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym 

 - przekazuje wniosek mieszkańców ulic Toruńskiej i Dworcowej z przyległościami                            

w Lubiczu Dolnym, którzy ustawicznie zwracają uwagę na problem nieukończonej kanalizacji 

tych ulic, domagając się zajęcia konkretnego stanowiska w tej sprawie i wskazania terminu 

realizacji 

 - wnioskuje, aby przy okazji realizacji projektów, podobnych do szkolenia „Drzewa                        

w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz 

podejmowania decyzji o wycince drzew”  uwzględnić w nich również udział nauczycieli 

biologii 

 - rozważyć stworzenie możliwości odpracowania zaległości przez dłużników gminy poprzez 

wykonanie prac wskazanych przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” oraz w przypadku takiej 

możliwości szeroko to rozpropagować  

Marek Gliszczyński - Radny Nowej Wsi, Kopanina i Grabowca: 

 - w związku z otrzymaną odpowiedzią na wniosek, że zakup wiaty autobusowej  w Nowej Wsi 

zostanie ujęty w założeniach do projektu budżetu na 2016 r. Radny prosi aby było to możliwe 

jeszcze w roku bieżącym, ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci oczekujących na 

szkolny autobus.  

Pani Mariola Falkowska – Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 



 

 

 

 - uporządkować lasek w Mierzynku – Zielona Puszcza 

- uwzględnić w przyszłym roku kanalizację ulic Niteckiego i Trzaskalskiego w Lubiczu Górnym 

(są już wydane pozwolenia na budowę). 

Pani Karina Wroniecka – Radna Gronowa poprosiła o zasypanie kruszywem dziur powstałych  

na drodze oraz na parkingu przy cmentarzu (przy kościele w Gronowie). Mówiąca oznajmiła, że 

Energetyka zniszczyła chodnik w Gronowie, przy wykonywaniu swych robót. Radna wyraziła 

nadzieję, że chodnik zostanie przywrócony do stanu niepogorszonego w stosunku do tego co 

było przedtem. Radna wyraziła również uznanie i podziękowanie dla Pana Wójta oraz  

Przewodniczącej Rady za życzliwą, zwłaszcza w stosunku do rolników, politykę podatkową.  

Pan Bartosz Malicki - Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa: 

 - uzupełnić pobocze drogi Brzezinko – Gronowo 

 - zabezpieczyć studnię drenażową znajdującą się nieopodal rowu w okolicy drogi prowadzącej 

do posesji Brzezinko 12 a  

 - prosi o lepszy przepływ informacji (dotyczących  pielęgnacji terenów zielonych, zabiegów 

napraw, konserwacji itp.) między urzędem gminy a sołtysami, tzn. informować sołtysów, co 

gdzie i kiedy będzie robione  

 - zabezpieczyć przewód telekomunikacyjny przy wiacie przystankowej w Brzezinku i uzupełnić 

powstały ubytek przy krawężniku 

 - pyta, czy prowadzone są naprawy dróg, jeśli tak, to na jakim znajdują się etapie. 

Radna Aldona Peregonczuk, w odniesieniu do wcześniejszych wypowiedzi Radnego 

Barcikowskiego,  zgłosiła propozycję, aby od przyszłego roku akademickiego otworzyć również 

studia podyplomowe na Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej                                                      

i Turystyki im. Haliny Konopackiej.  

Pan Damazy Jarzębowski - Sołtys Lubicza Górnego:  

- prosi o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie środków na pomalowanie wnętrza 

świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej 

 - w związku z pismem skierowanym pod koniec kwietnia br. do ZDGMiK w sprawie 

wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicy Polnej w Lubiczu Górnym w obrębie ulic Polna – 

Piaskowa-Widokowa (gdzie znajdują się trzy przedszkola a  spacerujące dzieci mają trudności                

z przejściem na drugą stronę ulicy) wnioskodawca pyta, kiedy powyższe przejścia powstaną.  

Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego: 

- dziękuje Panu Kierownikowi ZDGMiK za oddelegowanie osoby skazanej  do odpracowania 

wyroku w ramach prac społecznie użytecznych, która wykosiła pobocza drogi do punktu 

segregacji i oczyszczalni ścieków, dzięki czemu jeżdżące tamtędy samochody nie narażają 

karoserii na zarysowania  

- ze względów bezpieczeństwa proponuje postawienie otwieranych pachołków w bramie 

Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym (w bramie notorycznie parkują samochody, blokują 

swobodne dojście do szkoły).  

Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego - poprosiła o uwzględnienie kanalizacji 

ulicy Przy Skarpie w Lubiczu Górnym. 

W odniesieniu do wcześniejszej wypowiedzi Pana Sołtysa Jarzębowskiego Radna oznajmiła, że 

podmioty korzystające z pomieszczeń świetlicy przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym powinny 

przy okazji postulowania o poprawę warunków złożyć również swoją inicjatywę i też coś 

własnymi siłami zrobić. 

Pan Wójt w odniesieniu do części zgłaszanych wcześniej wniosków oznajmił, że ul. Dworcowa 

jest priorytetem, mieszkańcy otrzymają w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni informacje 

bo o tym rozmawia szczegółowo z Lubickimi Wodociągami. To jest inwestycja za ok.                      

1 000 000 zł  - wymaga odtworzenia chodnika i nawierzchni asfaltowej. Bardzo chcemy to 

zrobić – podkreślił mówiący. Pan Prezes Falk dostał polecenie uaktualnienia projektu no                        

i będziemy szukali pieniędzy. Jak będzie dofinansowanie to natychmiast to zrobimy. Pan Wójt 

dziś nie potrafi powiedzieć, czy to będzie rok 2016. W kwestii świetlicy przy ul. Bocznej 6                

w Lubiczu Górnym – jest ona w tej chwili zgłoszona do ZIT-u do termomodernizacji (razem 

jest 6 budynków przewidzianych do termomodernizacji). Termomodernizacja to zmiana 



 

 

 

systemu ogrzewania, wymiana okien, ocieplenie, elewacja itd. Chcemy to także połączyć                    

z adaptacją byłej kaplicy – na potrzeby tejże świetlicy i przy okazji uporządkować teren. Taki 

projekt będziemy robili, natomiast teraz zaczyna się sporządzanie tzw. audytu energetycznego               

i ten audyt dotyczy: budynku Boczna 6, szkoły podstawowej w Młyńcu, budynku OSP, sali 

gimnastycznej, zarządu dróg, Gronowa – choć mieliśmy tu wątpliwości.  To jest bardzo dobre 

dofinansowanie bo ponad 60% i rzeczywiście warto byłoby z niego skorzystać.  

Co do projektu, który jest, a którego nie wykonano Pan Wójt nie może potwierdzić Panu 

Sołtysowi Lubicza Górnego, że na pewno się on nie myli (to trzeba sprawdzić). Pan Wójt 

wyjaśnił też, że Lubicz Dolny i Górny to priorytety. Podjęta uchwała i wydane zlecenie 

rozpoczynają modernizację tych czterech lubickich ulic (w tym  budowę ul. Handlowej). W tej 

kadencji te ulice zostaną praktycznie zbudowane na nowo, Bankowa będzie znacznie 

zmodernizowana, a skrzyżowanie będzie w ogóle przebudowane. Niemniej jednak to są 

inwestycje, które planujemy na kilkanaście co najmniej miesięcy, a teraz przejścia dla pieszych 

muszą funkcjonować w stanie takim, jakim są.      

 Radny Barcikowski, w odniesieniu to wcześniejszej propozycji Radnej Peregonczuk 

poinformował, że wewnętrzna decyzja w kwestii studiów podyplomowych została przez 

uczelnię podjęta, potrzebna jest tylko rozmowa z radą patronacką, jeżeli gmina wyrazi 

organizacyjną zgodę, to zostanie rozpoczęty nabór.        

Radna Anzel oznajmiła, że ukazał się program na dofinansowanie bibliotek.  Mówiąca poprosiła  

o zapoznanie się z nim.  Może udałoby się taki program zrealizować i zapewnić bibliotece 

własną siedzibę, bez konieczności dalszego wynajmu lokalu – skonkludowała mówiąca. 

W związku z faktem, że mieszkańcy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym otrzymują w formie 

papierowej rachunki za energię na klatce schodowej wielkości 0,40 zł Radna pyta, czy nie 

byłoby możliwości zapłacenia rachunku np. raz na pół roku (skumulować te drobne sumy                     

i zapłacić nawet z wyprzedzeniem). 

Pani Sekretarz oznajmiła, że prawdopodobnie chodzi o refakturowanie. Refaktury wystawiane 

są w miesiącu otrzymania faktur z zakładów energetycznych i wiążą się  z rozliczeniem podatku 

VAT z Urzędem Skarbowym i prawdopodobnie nie ma innej możliwości ich rozliczenia.  

Radna Anzel poprosiła o ustawienie znaku skrzyżowanie równorzędne dla wszystkich, albo 

znaku STOP przy ul. Toruńskiej w Grębocinie droga podporządkowana i ul. Toruńska                       

z pierwszeństwem łącznie z ul. Osiedlową (co zgłaszała córka p. Kozaka na zebraniu wiejskim 

w Grębocinie).  

Ze spraw bieżących Radna Anzel poinformowała, że nie będzie planowanych  na 11 grudnia br. 

posiedzeń, kolejne zaś odbędą się 30 grudnia br.  – komisje połączone o godz. 8.00, godzina 

sesji do ustalenia. W tym samym, dniu odbędzie się też w Grębocinie spotkanie świąteczno – 

noworoczne, które zostanie uświetnione występem chóru Gaudium Cantates. 

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Jana 

Barszczewskiego, pierwszego wójta gminy Lubicz. 

Maria Błaszczyk – Radna Złotorii  zapytała, czy doszło do spotkania z właścicielem parkingu               

w Złotorii, na co Pan Wójt odpowiedział, że zainteresowani nie przybyli na spotkanie, wobec 

czego wystosowano pismo z ponownym zaproszeniem na rozmowy. 

Radna Błaszczyk zapytała czy kanalizacja ulic Ciechocińskiej i Szkolnej w Złotorii, która miała 

być robiona  w roku bieżącym będzie realizowana w 2016?  

Pan Wójt oznajmił, że jeżeli teraz nie uda się tego zrobić, to nastąpi to wiosną przyszłego roku.  

Przewodnicząca  Anzel przekazała Radnym książki o ks. Władysławie  Bukowińskim autorstwa 

Pani Marii Kalas, wyrażając tym samym wdzięczność za ich podarowanie. Pani Kalas jest też 

pomysłodawczynią idei nadania Szkole Podstawowej w Złotorii imienia  Ks. Bukowińskiego.    

Pani Sekretarz dodała, że uczniowie zapoznali się na lekcjach religii z sylwetką kandydata na 

patrona. Mówiąca przypomniała, że jeszcze przed wydaniem książki Pani Kalas zorganizowała 

też wystawę poświęconą ks. Bukowińskiemu. Szukając kontaktów z osobami, które znały                       

i pamiętają ks. Bukowińskiego, Pani Kalas dzięki sugestii Pani Sekretarz, skontaktowała się                                      

z rodziną Państwa Tyszkiewiczów z Kazachstanu, których wspomnienia zostały w książce 

zamieszczone. 



 

 

 

Następnie Pani Sekretarz przekazała informacje dotyczące komunikacji.    

Pani Sekretarz  - poinformowała, że linia 37, która obecnie biegnie z Gronowa przez Grębocin  

– do tej pory wiodła przez ulice : Dworzec Wschodni, Curie – Skłodowskiej, Garbaty Mostek, 

Przy Kaszowniku na Plac Św. Katarzyny. Teraz gmina Miasta Toruń planuje zmienić trasę aby 

biegła  do Skłodowskiej, wjeżdżałaby na trasę średnicową, Szosę Chełmińską, Plac Teatralny                     

i Plac Św. Katarzyny. Trasa nieco się wydłuży, natomiast czas przejazdu będzie taki sam – 

zapewnia toruński wydział komunikacji. Pracownicy tegoż wydziału piszą, że dla nas byłoby to 

lepiej bo można podjechać do Starostwa, do liceum ekonomicznego, do Zespołu Szkół 

Mechanicznych. Ta propozycja została ogłoszona na naszej stronie internetowej, na stronie 

MZK w październiku. Wpłynęło 8 uwag, z czego 7 było pozytywnych. Pani Sekretarz wraz                  

z Panem Wójtem mają obawę, że ta informacja nie została przekazana do szerokiego kręgu 

mieszkańców i ludzie na ten temat mało wiedzą. 

Radna Anzel oznajmiła, że nie wyobraża sobie, aby trasa biegła przez średnicówkę.   

Pani Sekretarz poinformowała, że druga uwaga dotyczyła kwestii wnoszonej na zebraniu 

wiejskim w Rogówku – żeby osoby pracujące na drugiej zmianie  miały szybciej dodatkowy 

jeden kurs i to zostało uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy od 1 stycznia na linii nr 37.  

Ok. godz. 21.00 lub  22.00 przybędzie jeden kurs dostosowany do życzeń mieszkańców. Trzecia 

uwaga dotyczyła linii 107, która była uruchomiona w 2014 roku, m.in. na skutek wniosku pani 

sołtys Rogowa żeby połączyć Rogowo w naszej komunikacji małej z innymi miejscowościami. 

Taki bus został uruchomiony  i ma 6 kursów dziennie: 3 kursy rano i 3 trzy kursy po południu. 

Niestety, nie jeździ nimi  prawie nikt. Z badań przeprowadzonych przez nasz  ZDGMiK wynika, 

że na te 6 kursów jechało ok. 20 osób. Ta średnia jest bardzo słaba, więc pod rozwagę Państwa 

pozostawiamy decyzję co do powyższego – oznajmiła Pani Sekretarz.  

Radna Anzel  oznajmiła, że 20  osób to nie jest nikt. Mówiąca zawnioskowała „o uruchomienie                            

w 2016 r. kursu Młyniec – Grębocin (niech autobus nie jeździ do Lubicza tylko kurs niech 

zamyka się w Grębocinie) żeby mieszkańcy Młyńca mogli dojechać do komunikacji miejskiej 

Grębocina, do lekarza, do sklepów.”  

Poprosiła również o rozważenie możliwości,  aby autobus linii 30 jeździł do centrum Grębocina 

(do Polomarketu), ale nie wjeżdżał na ul. Wapienną (zrezygnujmy z innych oprócz autobusu nr 

30 kursów do Grębocina, pozostawmy Gronowo).  

Po przedyskutowaniu kwestii komunikacji Rada Gminy podjęła następujące stanowisko:  

 - nie akceptuje się zmiany trasy autobusu linii nr 37 ze względu na słaby odzew społeczny 

(należałoby poinformować pasażerów w prasie) 

 - wnioskuje się o zmianę kursu linii 107 w taki sposób, aby skomunikować Młyniec Pierwszy                

i Drugi z Grębocinem 

 - wyeliminować wjazdy na ul. Wapienną autobusów MZK jeżdżących do Grębocina 

 - wydłużyć trasę autobusu linii 30 do centrum Grębocina 

 - autobus linii 37 wjeżdżałby do Papowa.   

Ad. 9 

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,                

i o godz. 12.20 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

                                                                                                      Hanna Anzel 


