
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XVI/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

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

Lubicz. Otworzyła o godz. 10.00 a zakończyła o godz. 11.45. 

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

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:   

 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli                  

i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji 

 - w sprawie realizacji zadania pn. "opracowanie audytów energetycznych dla trzech 

budynków." 

W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do porządku obrad. 

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

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

Ad. 3 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „ks. kan. Krzysztofa Stanowicza” w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/176/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy przekazała obecnej na sesji Pani Sołtys Złotorii pamiątkowy tekst 

powyższej uchwały. Pani Barbara Kisielewska oznajmiła, że podjęta wyżej uchwała jest 

wyrazem czci i pamięci o kapłanie, który ma tak wielkie zasługi dla lokalnej społeczności. 

Mówiąca wyraziła również nadzieję, że nadanie nazwy ulicy ks. kan. Krzysztofa Stanowicza, 

przyczyni się do kształtowania właściwych postaw mieszkańców Złotorii. 

O godz. 10.15 Pani Sołtys Barbara Kisielewska opuściła salę obrad. 

Ad. b) 

w sprawie uchylenia uchwały nr LIII/647/2014 z dnia 12 września 2014 r. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/177/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. c) 

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: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/178/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. d) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    



 

 

 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/179/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. e) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/180/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. f) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/181/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. g) 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Lubiczu Dolnym 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/182/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. h) 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 

w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/183/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. i) 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania pierwszeństwa zbycia nieruchomości zabudowanej 

budynkiem użytkowym położonym w miejscowości Złotoria przy ul. Toruńskiej 52 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/184/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. j) 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego                  

w miejscowości Lubicz Górny, ul. Lipnowska 43/10 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/185/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. k) 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu 

na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie 

dróg rowerowych” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/186/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

 

 



 

 

 

Ad. l) 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. z o.o. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/187/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny odczytano projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad  w sprawie realizacji 

zadania pn. "opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków." 

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/188/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie odczytano projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/189/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek o zmianę kolejności porządku obrad, tj. 

omówienie punktu 4 porządku obrad sesji (Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz 

działalności między sesjami) przed podjęciem uchwał: 

 ł)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok  

m) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 4 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 27 listopada – ostatnia sesja 

 - omówienie planu inwestycyjnego z prezesem Lubickich Wodociągów 

 - spotkanie w sprawie krytej pływalni 

 - 1 grudnia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie ZIT 

 - 2 grudnia – Warszawa – rozmowa z przewodniczącym sejmowej komisji samorządu 

terytorialnego i polityki regionalnej  

 - 3-4 grudnia – Bruksela  - komisja edukacji i komisja ochrony środowiska 

 - 7- 9 grudnia – Zakopane - posiedzenie ZGWRP, połączone ze szkoleniem i warsztatami dla 

przedstawicieli samorządów i członków Lokalnych Grup Działania w ramach projektu 

LADDER 

 - 10 grudnia – Zgromadzenie Walne Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” 

 - wizyta u sekretarza województwa p. Marka Smoczyka w sprawie dofinansowania projektu 

budowy w Złotorii kompleksu OSP 

 - 12 grudnia – udział w otwarciu Centrum Kulturalno – Kongresowego  Jordanki 

 - 15 grudnia – spotkanie przedświąteczne w Młyńcu Pierwszym 

 - 16 grudnia – spotkanie z dyrektorem Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu 

 - 17 grudnia – spotkanie opłatkowe województwa kujawsko – pomorskiego 

 - 17 grudnia – Walne Zgromadzenie LGD 

 - wigilia społeczności lokalnej i stowarzyszeń w Grębocinie 

- spotkanie przedświąteczne w Brzeźnie 

- spotkanie przedświąteczne w Krobi 

 - wigilia dla samotnych organizowana przez GOPS 

 - spotkanie w sprawie projektu dotyczącego ścieżki przyrodniczej 

 - wizyta przedstawiciela firmy EDF, który wyraził podziękowania za szybkie wprowadzenie 

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Grębocina (związanej z gazociagiem)  

 - 21 grudnia – narada z sołtysami 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wybrano-szefow-27-sejmowych-komisji,595295.html
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wybrano-szefow-27-sejmowych-komisji,595295.html


 

 

 

 - 21 grudnia – ZIT w Toruniu 

 - 23 grudnia – wręczenie p. Jackowi Beszczyńskiemu pamiątkowego herbu gminy Lubicz 

w uznaniu zasług na rzecz kultury. 

Następnie powrócono do punktu 3 porządku obrad. 

Ad. 3 

Ad ł) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok 

Pani Skarbnik omówiła zmiany budżetowe. 

Po zmianach ustala się: 

 - łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości  63 781 930 zł, z tego dochody 

bieżące w kwocie 59 288 631 zł, dochody majątkowe w kwocie   4 493 299 zł. 

 - łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 67 412 687 zł, z tego wydatki 

bieżące w kwocie 57 896 039 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9 516 648 zł. 

O godz. 11.00 salę obrad opuścił Radny Marek Gliszczyński. 

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2015 r: 

Dział 010 rozdz.01010  

§ 6058 

Zmniejszenie o 84 400 zł planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębocinie            

II et. (79 700 zł) i III et. (4 700 zł) finansowanych ze środków EFRROW,  na podstawie  

rozliczenia końcowego zadania. 

§ 6059 

Zwiększenie o 1 700 zł wkładu Gminy w realizację kanalizacji sanitarnej w Grębocinie             

II et. na wykup gruntu pod przepompownię ścieków. 

O godz. 11.05 na salę obrad powrócił Radny Gliszczyński. 

Pani Skarbnik kontynuowała omawianie zmian w planie wydatków.  

Dział 600 rozdz.60014 § 6300 

Utworzenie planu wydatków 14 738 zł na dotację dla Powiatu Toruńskiego na proj. 

pn.”Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych”, na podstawie rozliczenia końcowego. 

Dział 600 rozdz.60016  

§ 6050 

Zmniejszenie o 81 800 zł planu wydatków na opracowanie proj. budowy zjazdu publicznego 

z drogi krajowej nr 15 oraz na przebudowę jezdni w Gronowie (dr. na dz.58/4, 65/3 i 59/5). 

§ 6060 

Zmniejszenie o 53 000 zł planu wydatków na wykupy nieruchomości. 

Dział 700 rozdz.70005 § 6060 

Wykreślenie planu wydatków 600 000 zł przewidzianego na wykup gruntów pod budowę 

basenu w Lubiczu Górnym oraz pod budowę parkingu w Złotorii. 

Dział 750 rozdz.75075 § 4210 

Zakup nóg do namiotu ze środków uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie namiotu 

– 678 zł (Soł. Rogówko). 

Dział 801 rozdz.80101 § 6050 

Zmniejszenie o 26 000 zł planu wydatków na rozbudowę budynku szkoły o kotłownię wraz 

z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi w Złotorii, w wyniku rozliczenia zadania. 

Dział 926 rozdz.92601 § 6010 

Wykreślenie planu wydatków 325 413 zł w związku z rezygnacją w 2015 r. z budowy basenu 

w Lubiczu Górnym w formule PPP. 

Dział 926 rozdz.92695 

Zmniejszenie o 267 000 zł planu wydatków na podstawie rozliczenia n/w zadań 

inwestycyjnych: 

1) budowa sali gimnastycznej w Złotorii – zmn.o 232 000 zł, 

2) budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i Złotorii (§ 6058 zmn.              

o 14 000 zł; § 6059 zmn.o 21 000 zł). 



 

 

 

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących: 

1) zwiększenie o 57 185 zł planu wydatków, 

2) zmniejszenie o 1 782 324 zł planu, 

w oparciu o analizę wydatków wykonanych i przewidzianych do wykonania. 

Następnie Pani Skarbnik zgłosiła potrzebę dokonania następujących zmian:  

 - w dziale 921rozdz. 92109 przesunięcie 300 zł  z § 4300 do § 4260 (konieczność 

zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, wniosek 

ZDGKiM) 

 - w funduszu sołeckim Złotorii w ramach realizacji zadania pt.: „Złotoria – wspieranie 

i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” przesunięcie kwoty 200 zł 

z §4300 na § 4210 w dziale 921 rozdz. 92105 (w związku ze zmianą realizacji zadań funduszy 

sołeckich, wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury, Sportu, Turystyki) 

 - w funduszu sołeckim Złotorii w ramach realizacji zadania pt.: „Złotoria – wspieranie 

i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne” w dziale 921 rozdz. 92105 

przesunięcie kwoty 636 zł z §4300 na § 4210 (w związku ze zmianą realizacji zadań funduszy 

sołeckich, wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Kultury, Sportu, Turystyki) 

 - w dziale 926 rozdz. 92605 przesunięcie kwoty 2400 zł z § 4190 do § 3040 (w związku ze 

zmianą okoliczności realizacji zadań własnych, wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. 

Kultury, Sportu, Turystyki) 

 - w dziale 750 rozdz. 75023 przesunięcie kwoty 450 zł z § 4709 do § 4309 (w związku                        

z koniecznością pokrycia kosztów noty obciążeniowej dot. świadczonych usług na rzecz 

Urzędu, wniosek Referatu Organizacyjnego). 

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie powyższych zmian do projektu 

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

Głosowanie: „za”  - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem powyższych zmian do projektu 

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

Odczytano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz 

na 2015 rok 

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/190/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. m) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.  

Odczytano projekt uchwał. 

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XVI/191/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 5 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

- szkolenie w Zakopanem dla przedstawicieli samorządów i członków Lokalnych Grup 

Działania w ramach projektu LADDER 

 - spotkanie przedświąteczne z Zarządem OSP 

 - dwukrotne przedświąteczne spotkania w Gronowie 

 - choinka w Grabowcu 

 - spotkanie przedświąteczne w Młyńcu Pierwszym 

 - wigilia w przedszkolu „Słoneczko” 

 - wigilia stowarzyszeń w Grębocinie 

 - wigilia dla samotnych organizowana przez GOPS 

- 23 grudnia – wręczenie wraz z Panem Wójtem p. Jackowi Beszczyńskiemu pamiątkowego 

herbu gminy Lubicz w uznaniu zasług na rzecz kultury 

  - spotkanie z mieszkańcami Lubicza Górnego w sprawie kanalizacji i gazociągu 

 - powraca temat wiaty w Nowej Wsi. 

- mieszkańcy pytają o realizację planów zagospodarowania przestrzennego. 

 



 

 

 

Ad. 6 

Składanie interpelacji.  

Interpelacje na piśmie złożyła Radna Hanna Anzel. 

Ad. 7 

Wnioski i zapytania 

Pani Aldona Peregonczuk – Radna Złotorii: 

 - pyta, czy w styczniu 2016 r. w Złotorii będą prowadzone zajęcia przez p. Sójkę. 

Pani Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego:  

 - prosi o umieszczenie tabliczki z napisem „świetlica środowiskowa” na budynku, w którym ma 

ona obecną siedzibę. 

Pan Bartosz Malicki - Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa: 

 - prosi (o ile pozwolą na to warunki pogodowe) o równanie dróg na bieżąco. 

Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz: 

 - przekazuje wniosek mieszkańców ul. L. w Lubiczu Górnym (zgłoszony Radnej Borowskiej)      

o eksmisję Pana X. zamieszkałego przy ul. L. którego ciągła nietrzeźwość oraz inne działania 

(m.in. palenie w piecu kaflowym bez drzwiczek) zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców tego 

budynku.  

Radny Zbigniew Barcikowski podziękował za dobre relacje i koleżeńskość, za możliwość 

prowadzenia dyskusji - pomimo różnicy zdań - w dobrej atmosferze. 

Pani Przewodnicząca podziękowała Radnym, Panu Wójtowi oraz pracownikom urzędu za dobrą 

współpracę w mijającym roku. Pan Wójt podziękował Pani Przewodniczącej oraz Radzie za 

podtrzymywanie dobrego zwyczaju rozmawiania o sprawach, a nie poglądach.  

Na koniec Pani Przewodnicząca wraz z Panem Wójtem złożyli zebranym  życzenia noworoczne. 

Ad. 8 

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,                

i o godz. 11.45 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

                                                                                                      Hanna Anzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


