
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XX/16 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 kwietnia 2016 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. 12.35. 

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. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu na temat bezpieczeństwa 

publicznego  w gminie Lubicz za 2015 rok. 

Komendant Komisariatu Policji  w Lubiczu przedstawił prezentację, pokazując twarde dane, 

statystyki dotyczące dynamiki przestępczości na terenie gminy Lubicz, dane ogólne, zestawienie                     

z innymi gminami. Omówił przestępstwa o charakterze kryminalnym, stan bezpieczeństwa na 

drogach, podał dane dotyczące rannych w wyniku zdarzeń drogowych w latach 2013 – 2015. 

Przedstawił dane dotyczące ofiar śmiertelnych zdarzeń drogowych w latach 2013 – 2015, podał 

informacje dotyczące kolizji na terenie powiatu toruńskiego w latach 2013 – 2015 oraz 

wypadków. Komendant Lewandowski omówił też zadnia dzielnicowych i pracę poszczególnych 

referatów komisariatu.   

Radna Anzel oznajmiła, że zauważa się postęp w kwestii bezpieczeństwa na terenie gminy 

Lubicz, patroli jest dużo, są one widoczne. Problemem jest tylko lokalizacja referatu 

kryminalnego w Czernikowie. Ze względu na odległość stanowi to utrudnienie dla mieszkańców 

gminy Lubicz w dotarciu ma miejsce.  

Komendant Lewandowski odpowiedział, że nic w tej kwestii zmienić się nie da, ale dużą  rolę 

odgrywa tu dyżurny i jego właściwe pokierowanie odbieranego zgłoszenia. 

Przewodnicząca Rady na ręce Komendanta Lewandowskiego złożyła podziękowanie dla 

policjantów z Komisariatu w Lubiczu za zaangażowanie i dobrą współpracę. 

Ad. 4 

Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności 

OSP na terenie gminy Lubicz za 2015 rok. 

Pan Ryszard Korpalski - Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego OSP  RP w Lubiczu w swoim 

wystąpieniu przedstawił informacje dotyczące członków OSP,  liczby i wyposażenia jednostek 

OSP na terenie gminy, w tym jednostek będących w krajowym systemie ratowniczo – 

gaśniczym.  

2015 -  był rokiem sprawozdawczo – wyborczym, kończącym 5 – letnią kadencję Zarządów – 

poinformował mówiący. Wśród zebrań jedno trzeba było powtórzyć z powodu braku quorum. 

Władze zmieniły się w trzech jednostkach (Gronowo, Mierzynek, Młyniec). Największy obszar 

gminy zabezpiecza JRG nr 3 w Toruniu. 

Zapotrzebowania i wnioski z zebrań to: 

 -  zakup dwóch aparatów oddechowych dla Gronowa (koszt ok. 8 000 zł)  

 - kontynuacja wymiany starszych samochodów 

 - zwiększenie stawki dla kierowców -  konserwatorów (wysokość stawki nie uległa zmianie co 

najmniej od dwudziestu lat, a sprzętu silnikowego przybyło wielokrotnie). 

Zarząd OSP z Lubicza wnioskuje o ustawienie po obu stronach jezdni przy  ul. Toruńskiej                 

w Lubiczu Dolnym znaków informujących o wyjeżdżających samochodach pożarniczych 

(„uwaga straż”), podobnie jak ma to miejsce w Złotorii.  



 

 

 

Mówiący podziękował Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej oraz  pracownikom urzędu za 5 lat 

dobrej współpracy, za zrozumienie i życzliwość.  

Radna Anzel oznajmiła, że samorząd Ochotniczą Straż Pożarną traktuje jako największe dobro, 

strażacy nie tylko gaszą pożary, ale biorą udział w uroczystościach lokalnych i kościelnych. 

Cieszy też bardzo fakt, że szeregi OSP zasilają młodzi ochotnicy, dodała mówiąca po czym  

złożyła podziękowanie Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu oraz 

Komendantowi Gminnemu za wspaniałą służbę na rzecz społeczności lokalnej.  

Ad. 5 

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 w gminie Lubicz. 

     Radna Anzel oznajmiła, że na komisjach połączonych przy szczegółowym omawianiu oceny 

zasobów pomocy społecznej na 2015 w gminie Lubicz Radni zwrócili uwagę na potrzebę 

uruchomienia w przyszłym roku dziennych domów pomocy społecznej dla seniorów, które 

mogłyby funkcjonować na bazie istniejących już świetlic. Zajęcia dla seniorów mogłyby 

odbywać się w godzinach przedpołudniowych, a w godzinach popołudniowych zajęcia dla 

dzieci. 

    Radni jednogłośnie przyjęli oceny zasobów pomocy społecznej na 2015 w gminie Lubicz. 

    Ad. 6 

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

2015. 

    Tematyka gospodarki odpadami komunalnymi szczegółowo została omówiona na komisjach 

połączonych w dniu 22 kwietnia br.  

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą analizę. 

    Ad. 7 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 18 marca - ostatnia sesja 

 - 20 marca -   ogólnopolski turniej piłki ręcznej –organizowany przez UKS Drwęca Novar     

 - 21 marca – spotkanie w Łodzi w Instytucie Samorządu Terytorialnego  

 - narady inwestycyjne w urzędzie gminy (ZIT, kryta pływalnia) 

 - 30 marca – KWRiST 

 - 2 kwietnia – jubileusz setnej rocznicy urodzin Pani K. z Grębocina 

 - 2 kwietnia – drugie zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Gronowie 

 - 4 kwietnia – walne zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” 

 - 7 kwietnia – pogrzeb wójta gminy Opinogóra 

 - 10 kwietnia – wizyta studentów geografii w urzędzie gminy 

 - 11 kwietnia –udział w inauguracji obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu 

 - 13 kwietnia – wizyta w przedszkolu „Chatka Puchatka” w sprawie określenia zakresu 

koniecznych remontów placówki 

 - 18 – 19 kwietnia – Zgromadzenie Ogólne ZGW 

 - 20 kwietnia – Komisja  Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych w Brukseli  

 - 21 kwietnia – posiedzenie zespołu KWRiST 

 - 22 kwietnia – Święto Flagi w szkole podstawowej w Złotorii 

 - 26 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami MZD w sprawie przygotowań do modernizacji 

ulic Kresowej i Toruńskiej 

  - 28 kwietnia – spotkanie z przedstawicielami  mieszkańców w sprawie funkcjonowania 

świetlicy w Krobi 

 - inwestycje umieszczone w budżecie na bieżący rok są realizowane, prace związane z budową                      

i modernizacją chodników rozpoczną się od Lubicza Dolnego 

 - 4 maja zapadną końcowe ustalenia w sprawie ZIT-u 

 - budowa osiedla kwiatowego w Lubiczu Dolnym w 2016 roku uzależniona jest od pojawienia 

się ewentualnych nowych okoliczności, jeśli nie pojawią się to można tę inwestycję wstawić do 

budżetu na 2017 rok; jesienią złożony będzie  wniosek do programu zewnętrznego, jeśli nie uda 

się pozyskać środków to poddane będzie pod rozwagę zrobienie tego osiedla w przyszłym roku 



 

 

 

 - oświetlenia są projektowane, problemy są tylko z Kopaninem (droga przez las); również 

GDDKiA nie zgadza się na projektowanie lamp przy drodze krajowej w Gronowie 

 - 28 kwietnia – spotkanie z radą sołecką i aktywistami z Grabowca  

 - wizyta Starosty i Wicestarosty Toruńskiego w urzędzie – rozmowy na temat wspólnych 

inwestycji drogowych, Starostwo Powiatowe w Toruniu deklaruje współpracę 

     Ad. 8 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

Sprawy z dyżurów: 

 - plany zagospodarowania przestrzennego     

 - spotkanie ze Stowarzyszeniem z Lubicza Górnego, proszą o zamontowanie lustra – wyjazd               

z ulicy Rzemieślniczej  

 - w Rogowie wciąż żywy temat wiaty, skargi na chodzące bez kagańców luzem psy 

 - udział w międzygminnym konkursie języka angielskiego, wręczenie czeków uczniom                       

z Grębocina i Lubicza Górnego 

  - drugie zebranie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Gronowie 

 - spotkanie z Panią Dyrektor Biblioteki Publicznej w sprawie nowej inicjatywy pn. mobilny 

czytelnik, mającej na celu połączenie klubu dyskusyjnego i rekreacji 

 - udział w organizacji finału Orlika połączonego z Gminnym Dniem Dziecka, który odbędzie 

się 22 maja w Lubiczu Górnym 

 - w Lubiczu Górnym w ostatni majowy weekend odbędzie się święto ulicy Lipnowskiej 

 - 12 maja Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym organizuje konferencję poświęconą 

cyberprzestępczości 

 - udział w  jubileuszu setnej rocznicy urodzin Pani K. z Grębocina 

  - udział w spotkaniu ze Starostą i Wicestarostą Toruńskim. 

Następnie Radna Anzel odczytała pismo skierowane do Wicewojewody Kujawsko – 

Pomorskiego w sprawie skargi na działalność Oddziału Planowania i Zagospodarowania 

Przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Wojewódzkiego, w kontekście 

rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady Gminy Lubicz w sprawie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

O godz. 10.40 ogłoszono przerwę. 

O godz. 11.00 kontynuowano obrady.  

Salę posiedzeń opuścił Radny Barcikowski oraz Radna Falkowska. 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał:  

Ad. a) 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/544/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XX/227/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b) 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych                         

w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XX/228/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. c) 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Gronowo 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 



 

 

 

Uchwałę Nr XX/229/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. d) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi  

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XX/230/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e) 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych położonych                    

w Lubiczu Górnym 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XX/231/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XX/232/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g) 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz                               

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XX/233/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Na salę obrad weszła Radna Falkowska. 

Ad. h) 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Lubiczu za rok 2015 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/234/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. i) 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/235/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. j) 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Lubicz” 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/236/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k) 

o uchyleniu uchwały 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.  

Następnie odczytano projekt uchwały o uchyleniu uchwały 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. 

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

Uchwałę NR XX/237/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.                                                                      

Ad. l) 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko – Pomorskiego 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/238/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł) 

w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części zadań dotyczących kultury 

fizycznej i turystyki 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/239/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. m) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów, które nastąpiły w stosunku do materiałów 

przekazanych na komisje połączone.  

Dział 010 rozdz.01095  

Wprowadzono plan dochodów 198 677 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego 

zwrotu.  

Dział 750 rozdz.75011 

Zwiększono o 5 645 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone                

z zakresu spraw obywatelskich. 

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków, które nastąpiły w stosunku do 

materiałów przekazanych na komisje połączone.  

Dział 010 rozdz.01095  

Wprowadzono plan wydatków 198 677 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego                  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 

oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu.  

Dział 600 rozdz.60016 § 4280 i § 4300  

Przesunięto między paragrafami plan 400 zł na dodatkowe badania lekarskie pracowników 

ZDGMiK niezbędne do uzyskania uprawnień na przewóz rzeczy. 

Dział 710 rozdz.71004  

Przesunięto plan 4 000 zł na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego. 

Dział 750 rozdz.75011  

Zwiększono o 5 645 zł plan wydatków na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich. 

Dział 750 rozdz.75023 § 4420 i dział 80101 § 4010  

Przesunięto plan  4 000 zł na delegacje zagraniczne. 

Dział 750 rozdz.75075 § 4170 i dział 801 rozdz.80101 § 4010  

Przesunięto plan 82 zł na zadania w zakresie promocji Gminy. 

Dział 921 rozdz.92109  



 

 

 

1) Przesunięto między paragrafami plan 3 500 zł w ramach zadania pn.”Rogówko-

oczyszczanie terenu za świetlicą” finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.  

2) Przesunięto między paragrafami plan 5 000 zł na sfinansowanie kosztów wywozu 

nieczystości płynnych ze świetlic gminnych. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/240/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. n) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Radna Anzel wyjaśniła, że WPF zostało dostosowanie do zmian budżetowych. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XX/241/2016  Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 10 

Składanie interpelacji  

Radna Peregonczuk złożyła interpelację na piśmie. 

Ad. 11 

Wnioski i zapytania. 

Prezes Falk na prośbę Rady poinformował o harmonogramie i bieżącej realizacji prac 

inwestycyjnych  Lubickich Wodociągów. 

Następnie Przewodnicząca Rady  Gminy odczytała korespondencję.  

Najpierw odczytano dwa pisma GDDKiA: 

 -  dotyczące wniosków w sprawie zmiany w organizacji ruchu na odcinku drogi krajowej nr 15 

w m. Grębocin, Rogówko    

 - w sprawie planów działań Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy w ramach Likwidacji Miejsc 

Niebezpiecznych. 

Jako kolejne odczytano pismo Pana M. z Krobi w sprawie rozważenia propozycji wprowadzenia 

od przyszłego roku jednego kursu nocnego (piątek/sobota do wyboru), ze względu na duże 

zainteresowanie powyższym. 

Stanowisko Rady: 

Rada, wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców, rozważy możliwość wprowadzenia 

takiego kursu. 

Następnie odczytano pismo Zarządu OSP w Mierzynku  w sprawie dofinansowania planowanej 

w remizie instalacji grzewczej.   

Stanowisko Rady: 

W związku z decyzją Rady Gminy o niewprowadzaniu do budżetu nowych pozycji w pierwszej 

połowie roku, możliwość realizacji powyższego wniosku zostanie rozważona w drugim 

półroczu 2016 roku. 

Jako kolejne odczytano pismo Rady Gminy Dobrzeń Wielki – w sprawie Apelu Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki do wszystkich samorządów gminnych w Rzeczypospolitej Polskiej 

dotyczącego podjęcia aktywności i starań zmierzających do zmiany przepisów ustawy                        

o samorządzie gminnym w zakresie regulującym podstawy prawne dla zmian granic gmin.  

Stanowisko Rady: 

Radni Rady Gminy Lubicz nie będą podejmowali powyższej aktywności. 

Następnie odczytano pismo mieszkańców ulicy Kasztanowej, ulicy Kolejowej oraz 

użytkowników pętli autobusowej „Kolonia Papowska” w sprawie gruntownego remontu 

powyższych ulic. 

Radni stwierdzili, że mają odmienne zdanie w powyższej kwestii (byli na komisjach 

wyjazdowych we wskazanych wyżej miejscach, stwierdzając, że drogi są w dobrym stanie, poza 

tym ulica Kolejowa nie jest drogą gminną). Ulicę Kasztanową można tylko naprawić.   

Stanowisko Rady: 

Zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawców odpowiedź zostanie udzielona na zebraniu wiejskim. 



 

 

 

O godz. 11.55 na salę obrad wszedł Pan Marek Pilewski – Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej. 

Jako kolejne odczytano pismo w sprawie składania zgłoszeń uczestnictwa  w konkursie 

„Dziedzictwo Wieków” organizowanym przez Marszałka Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego.    

Stanowisko Rady: 

Gmina nie będzie brała udziału w powyższym. 

Następnie odczytano pismo dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży w Złejwsi Wielkiej  - 

zaproszenie do uczestnictwa w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski w Powiecie Toruńskim.  

Stanowisko Rady: 

Wydelegować uczniów z Zespołu Szkół  nr 2 w Grębocinie do udziału w powyższych 

obchodach. 

Następnie odczytano pisma skierowane do wójta gminy. 

Jako kolejne odczytano pismo Państwa J. z Torunia  w sprawie zapewnienia środków                            

w budżecie na 2016 rok w celu nabycia działek w Kopaninie.  

Stanowisko Rady: 

Teren zielony zakupić jak każdą drogę publiczną, na zakup pozostałych działek (ze względu na 

wysoką cenę) Rada Gminy nie wyraża zgody. 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej  

w miejscowości Grębocin. 

Radna Anzel oznajmiła, że Pan A. chce uregulować stosunek prawny dojazdu. Powyższy 

projekt uchwały  daje taką możliwość, a ponieważ działka przeznaczona jest w planie 

miejscowym pod drogę publiczną, dlatego uzasadnione jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę 

na nabycie nieruchomości.  

Stanowisko Rady: 

Wprowadzić omawiany projekt uchwały do porządku obrad na którejś z najbliższych sesji,                 

a w przyszłym roku dokonać wykupu. 

Jako kolejne odczytano pismo Pani M. z Nowej Wsi – w sprawie zmiany w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Nowa Wieś w zakresie ponownego 

(innego) wydzielenia działek. 

Stanowisko Rady: 

Rada Gminy zwróciła uwagę, że nieruchomość wnioskodawczyni została pobudowana 

niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego (nieruchomość znajduje się na drodze). 

W chwili obecnej Rada nie widzi zasadności zmiany planu pod omawiany wniosek,  niemniej 

jednak, gdy będzie dokonywana kolejna zmiana planu Rada Gminy rozważy możliwość 

realizacji powyższego wniosku. 

Pan Pilewski dodał, że wnioskodawczyni ma prawo wystąpić do Wojewody o odszkodowanie    

ze strony Powiatu.  

Następnie Radni zgłaszali wnioski i zapytania. 

Pani Magdalena Borowska – Radna Lubicza Górnego: 

 - w związku z organizowaną przez ks. Tomasza Kalinowskiego pierwszą rowerową 

pielgrzymką na Jasną Górę, Radna w imieniu organizatora prosi o 35 kamizelek odblaskowych 

oraz 35 koszulek z napisem ROWEROWA LUBICKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ - 

uczestnicy pielgrzymki rozpoczynającej  się 26 czerwca br. będą promować gminę Lubicz 

Pani Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka:  

 - ustawić znak zakaz postoju na ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym na odcinku od                          

ul.  Bankowej do ul. Kamiennej 

- mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo chodzących do przystanku dzieci – 

Radna ponawia ubiegłoroczną prośbę o zainstalowanie ograniczników prędkości na ul. Zielona 

Puszcza (konieczność tę powoduje brak chodnika i pobocza). 

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 



 

 

 

 - prosi o zakup i posadzenie 3 drzewek (jarzębin), w celu uzupełnienia ubytków powstałych               

w wyniku nieodpowiedniego wykaszania traw wokół drzew;  ubytki drzew znajdują sie przy 

ulicy Szkolnej w kierunku ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym  

 - prosi o rozpropagowanie i upublicznienie informacji o zaplanowanym na 12 maja br.  

zebraniu założycielskim Klubu Honorowych Dawców Krwi. Zebranie rozpocznie się                                

o godz. 18.00 w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 56  

Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego: 

 - prosi o ustawienie  na ul. Bocznej (po prawej stronie, od skrzyżowania ul. Lipnowskiej               

/od posesji Pana H. w dół/ w stronę starego ośrodka zdrowia) znaku drogowego „zakaz 

zatrzymywania się i postoju” (mieszkańcy obawiają się powtórzenia sytuacji sprzed lat, gdzie 

samochód zjechał i uderzył w budynek byłego posterunku policji)  

 - podziękował w imieniu Pani Prezes Spółdzielni  Mieszkaniowej w Lubiczu Prezesowi 

Falkowi za szybkie powiadomienie o awarii oraz sprawne jej usunięcie. 

Aldona Peregonczuk – Radna Złotorii: 

 - prosi, aby ZDGMiK przy wykonywaniu prac naprawczych wyrównał duże obniżenie terenu              

u zbiegu ulic Ciechocińskiej i Nieszawskiej w Złotorii. 

Pan Bartosz Malicki - Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa: 

 - prosi o równanie drogi po lewej stronie Brzeźna, gdzie równiarka jeszcze nie dotarła 

 - prosi o umieszczenie barier energochłonnych w Rogowie wzdłuż Strugi  

 - prosi o zamontowanie betonowego kręgu na studzience – Brzezinko 12 a – droga do Państwa 

Olszewskich (jest tam położona stara, skorodowana paleta, stwarzająca poważne 

niebezpieczeństwo). 

 Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz: 

 - usunąć z pasa drogi gminnej stojącą na poboczu przy świetlicy środowiskowej                           

w Grębocinie przyczepę do przewozu koni (powyższy stan  utrudnia ruch i sprawia, że 

samochody nie mogąc się mijać, często wjeżdżają na chodnik, po którym w szczególności 

chodzą dzieci do szkoły),  głosy mieszkańców o usunięcie przyczepy są ignorowane przez jej 

właściciela  

 - zrobić w gminie przegląd tablic z nazwami ulic (zniszczone  i odrapane wymienić).  

Następnie przewodnicząca Rady przypomniała terminy kolejnych posiedzeń i zbliżających         

się imprez. 

Pan Wójt poinformował, że WSKFiT w Lubiczu rozpoczyna zapisy na kolejny rok akademicki,  

zachęcając  jednocześnie o rozpropagowanie tej informacji w środowisku. 

Radna Anzel na ręce obecnych na sali członków OSP złożyła życzenia z okazji zbliżającego się 

Dnia Strażaka. 

 Ad. 12 

Zakończenie obrad.   

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,                   

i o godz. 12.30 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

                                                                                                      Hanna Anzel 


