
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXII/16 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 7 czerwca 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. 11.32. 

Powitała przybyłych, po czym w imieniu Radnych Rady Gminy złożyła gratulacje Panu Wójtowi, 

który został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.    

Następnie na podstawie listy obecności Radna Anzel stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek 

obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt poprosił o  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie w sprawie zbycia 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny.  

W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem powyższego projektu 

uchwały do porządku obrad.  

Całokształt porządku obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - inwestycje przebiegają bez zakłóceń 

 - ZDGMiK  jest po równaniu dróg  

 - trwa estetyzacja gminy, ładnie wygląda już centrum Grębocina, w Lubiczu Górnym pojawi się 

kwiatowy herb gminy 

 - trwa budowa chodnika w Lubiczu Dolnym wzdłuż ul. Toruńskiej, potem będzie budowany chodnik 

na ul. Lipowej, a następnie prace przeniosą się do Złotorii 

 - trwają przygotowania do podjęcia kanalizacji w Krobi 

 - przeprowadzono rozmowy dotyczące możliwości udrożnienia Leśnego Traktu na czas kanalizacji 

Lubicza Dolnego, która rozpocznie się ok. 30 lipca br. 

 - trwają wykupy gruntów – Lubicz Górny, parking w Złotorii 

 - został złożony wniosek o dofinansowanie zespołu rekreacyjnego w Grabowcu, uregulowano kwestie 

gruntów 

 - w dniu dzisiejszym został podpisany wniosek o uzgodnienie pozwolenia na budowę basenu, trwają 

przygotowania do emisji obligacji, inwestycja jest na etapie przygotowania, nie powinno być kłopotów 

z jej realizacją 

 - uczestnictwo w posiedzeniach toruńskiego ZIT 

 - fundusz sołecki jest realizowany zgodnie z planem budżetowym 

 - Pan Wójt myśli również o sposobach i możliwościach realizacji osiedla „kwiatowego”  w Lubiczu 

Dolnym, będzie w tej sprawie składany wniosek do realizacji w ramach tzw. „schetynówki” – wiosną 

2017 r. 

 - odbywają się imprezy plenerowe w gminie 

- udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP 

- 2 czerwca – Warszawa - prowadzenie Ogólnopolskiej Samorządowej Debaty Oświatowej                                

z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej, której przekazano postulaty dotyczące konieczności 

wypracowania standardów edukacyjnych, zdefiniowania małej szkoły i dostosowania systemu 

finansowania. 

Radna Aldona Peregonczuk, w imieniu nauczycieli, podziękowała Panu Wójtowi za wystąpienie 

w Warszawie. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 



 

 

Radna Anzel powitała przybyłą ekipę dziennikarzy z portalu „Dzień Dobry Toruń.” 

Następnie mówiąca kontynuowała przekazywanie informacji o działalności między sesjami. 

 - uczestnictwo wraz z Panią Sekretarz w imprezach odbywających się w Gronowie, Złotorii, Lubiczu 

Dolnym 

 - trwają i będą się jeszcze odbywały festyny z okazji Dnia Dziecka itp. 

Radna Peregonczuk podziękowała w imieniu Stowarzyszenia Akcja Katolicka ze Złotorii za 

przekazanie pieniędzy na kolonie dla dzieci.   

Przewodnicząca Rady Gminy pokazała zebranym statuetkę otrzymaną od klubu sportowego Flisak,                 

w podziękowaniu za dobrą współpracę i poinformowała, że popiera wniosek Prezesa Klubu 

Sportowego Flisak ze Złotorii dotyczący dofinansowania (w ramach nagrody za dobry sezon) 

w kwocie ok. 10 000 zł do wyjazdu 16 osób (zawodników tegoż klubu) na letni wypoczynek 

 - uczestnictwo w zjeździe gminnym OSP, po przeprowadzonych wyborach komendantem gminnym 

ponownie został Pan Ryszard Korpalski, Pan Jacek Guranowski i Pani Maria Błaszczyk również 

zasiedli w prezydium. 

Sprawy z dyżurów to przede wszystkim kwestie dotyczące planowania przestrzennego  i realizacji 

planów. 

Wspólna z Toruniem budowa drogi przy ul. Toruńskiej w Grębocinie  wzbudza wiele emocji, w tym 

również samych mieszkańców. Droga projektowana jest z dwoma chodnikami, ze wszystkimi 

wjazdami, a to jest bardzo kosztowne. Szerokość 10 m spowoduje konieczność likwidacji części 

ogródków. Mówiąca podziela opinię, m.in. mieszkańców, że inwestycja mogłaby być skromniejsza,              

a tym samym tańsza -  np. chodnik jednostronny, węższa jezdnia itp., dlatego zawnioskowała 

o zorganizowanie z Panem Wójtem, Prezydentem Torunia (na wniosek mieszkańców), projektantem, 

przedstawicielami MZD w Toruniu, przedstawicielami ZDGMiK w Lubiczu mieszkańcami ul. 

Toruńskiej w Grębocinie, w dniu 27 czerwca br.  o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie 

spotkania w sprawie budowy drogi - ul. Toruńskiej w Grębocinie. W związku z powyższym Radna 

prosi również o poinformowanie poszczególnych osób oraz instytucji, a także Panią Dyrektor Lisiecką 

o powyższym.  

 Ad.5 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015. 

Pan Wójt oznajmił, że ustawodawca dał długi termin na sesję absolutoryjną. Prawie w połowie 

bieżącego roku mówimy o tym co zrealizowaliśmy w roku minionym. Mówiący przypomniał Radnym 

jak kształtował się budżet i jak udało się go zrealizować. Zarówno wydatki, jak i dochód kształtowały 

się na poziomie ok. 64 mln zł. 

Dochody i wydatki zrealizowano na poziomie ok. 94, 9 proc. Wydatki majątkowe stanowiły ok. 11,1 

mln zł. Bardzo ważną część wydatków pochłonęła realizacja sieci kanalizacji Grębocina, która 

praktycznie została ukończona. To była także budowa dróg, m.in. bardzo oczekiwana Rogowska, tzw. 

Trakt Napoleoński, czy budowa chodników, np. w Złotorii. Projektowano też ulice, które przewidziane 

są do modernizacji w tej kadencji, głównie w Lubiczu Górnym, a są to: Bankowa, Piaskowa, 

Spółdzielcza, Handlowa. Ich wykonanie planowane jest w kolejnych latach. Pan Wójt zapewnił, że 

także spłata zobowiązań gminy nie jest zagrożona. Gminie udało się „wyrobić” nadwyżkę operacyjną 

w kwocie 9 mln zł i wykupić udziały w spółce wodociągowej, dzięki czemu stała się ona w 100 proc. 

spółką gminną. Zastosowane zostały też obniżki podatkowe i ulgi podatkowe. Te ostatnie przede 

wszystkim w podatku rolnym (spowodowane suszą, podtopieniami).  

Budżet gminy jest stabilny i bezpieczny, zarówno ten roczny, jak i wieloletni mieści się                                 

w przewidzianych prawem ramach – podkreślił Pan Wójt. To był w ocenie mówiącego rok udany 

zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i społecznym. Samorząd stara się, aby mieszkańcy na co 

dzień widzieli, że się o nich dba. Poziom zadowolenia z życia w gminie nie jest zły. Staramy się, aby 

poziom usług był na wysokim poziomie – dodał mówiący. Chodzi m.in. o regularną komunikację 

publiczną, którą władze gminy starają się ulepszyć. Pan Wójt chciałby w przyszłości uruchomić 

bezpłatne połączenia, które dowoziłyby mieszkańców do przystanków MZK. To także budowa 

nowych obiektów, utrzymanie czystości w gminie, letnie i zimowe utrzymanie dróg, dopłaty do wody   

i usług komunalnych,. Pan Wójt pochwalił dobrą współpracę z Radą Gminy. Realizowany w gminie 



 

 

już kolejny rok Fundusz Sołecki daje mieszkańcom możliwość realizacji swoich pomysłów, poprzez 

decydowanie o tym, na co przeznaczyć swoje podatki.  

Mówiący podkreśl też rolę w życiu lokalnej społeczności 50 stowarzyszeń, w tym OSP. Obecnemu na 

sali Prezesowi Gminnemu OSP Pan Wójt podziękował za ogromny wkład, jaki mają strażacy w życiu 

lokalnej społeczności. Oprócz zadań statutowych uczestniczą w każdej imprezie plenerowej. Na ręce 

obecnego Prezesa Gminnego OSP Pana Ryszarda Korpalskiego Pan Wójt złożył podziękowanie dla 

wszystkich druhów OSP.   

Cała administracja, wszyscy dołożyliśmy starań, aby budżet był zrealizowany poprawnie, aby 

wykonać wszystkie te zadania, które Rada Gminy zaaprobowała uchwalając budżet na rok 2015 – 

oznajmił Pan Wójt  i poprosił o uwzględnienie wszystkich tych faktów i przychylną ocenę wykonania 

budżetu.                               

Ad.6 

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta 

Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją  o stanie 

mienia Gminy. 

Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 15/S/2016 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: wyrażenia opinii                            

o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok 

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

za 2015 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. 

Następnie odczytała wnioski końcowe : 

1.Komisja  uważa, że budżet w 2015 roku przebiegał  zgodnie  z zachowaniem pełnej realizacji 

obowiązkowych  zadań Gminy.  

2.Analiza sprawozdań finansowych daje podstawę do stwierdzenia, że Wójt Gminy Lubicz w roku 

2015 dbał o skuteczne pozyskiwanie dochodów i poprawną realizację wydatków w budżecie 2015 r. 

3.Rok 2015 był bardzo inwestycyjny, wydatki majątkowe osiągnęły bardzo wysoki poziom:  9 109 

715,59 zł. 

4.Wskaźnik zadłużenia zmniejszył się w stosunku do 2014 i wynosi 51,5% 

5.Terminowo regulowano zobowiązania. 

6.Należy zwrócić uwagę na ostrożne zaciąganie  zobowiązań obciążających budżet. 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju Gminy jednomyślnie pozytywnie ocenia 

wykonanie budżetu gminy za rok 2015. 

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

poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

wykonanie budżetu za 2015 rok. Wydatki na oświatę rekompensują się w postaci dobrze 

funkcjonujących szkół i wysokiego poziomu nauczania. W budżecie 2015 roku nie zapomniano 

o żadnej grupie mieszkańców. 

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 2015.   

Ad. 8 

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Przewodnicząca Rady otworzyła  dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że bardzo duże zadowolenie budzi nowoczesne oznakowanie 

ulic. 

Radna Anzel oznajmiła, że dużo zadań zrealizowano w 2015 roku. Na podkreślenie zasługuje również 

fakt, że gmina stała się w 100 procentach właścicielem Lubickich Wodociągów. Rada Gminy 



 

 

pozytywnie ocenia prawidłowość i celowość wydatkowanych środków. Aby jak najlepiej realizować 

podjęte zadania budżet często był zmieniany na sesjach w ciągu roku. Podejmowanie wszelkich 

ustaleń odbywało się przy dobrej współpracy z wójtem, w sposób merytoryczny i odpowiedzialny.  

Wszystkie te działania są jawne, wszelkie zmiany budżetowe są udostępnione w BIP-ie, mieszkańcy 

mogą się z nimi zapoznać, mogą również uczestniczyć w posiedzeniach sesji. Rada stara się myśleć 

globalnie, mając na względzie potrzeby wszystkich 17 sołectw.  

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że komfort życia mieszkańców gminy Lubicz jest wysoki. 

W niedalekiej przyszłości będzie też basen. Mamy oświetlenia, komunikacje, ale mieszkańcy oczekują 

też asfaltowania i utwardzania dróg.   

Radny Ryszard Korpalski podziękował Panu Wójtowi za środki z budżetu przeznaczane na OSP. 

Dzięki sprzyjającej atmosferze i zrozumieniu potrzeb ochotników w jednostkach jest stabilność. 

Dzięki dbałości samorządu o rozwój OSP dokonuje się zmiana sprzętowa. Mówiący poprosił                            

o rozważenie możliwości zwiększenia w przyszłości budżetu przeznaczonego na OSP.  

Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu różnego 

rodzaju usług dla mieszkańców realizowano wiele  kosztownych zadań: transport z wykorzystaniem 

busów, komunikacja MZK, sobotnie wyjazdy pięciu autokarów do Ciechocinka na basen solankowy,   

oświetlenie, dofinansowanie do przedszkoli.  Duże sumy pieniężne przeznaczane były na dotacje dla 

klubów sportowych, na dofinansowanie do solarów, oczyszczalni przyzagrodowych. 

Z braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                

z wykonania budżetu za 2015 rok.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  projekt uchwały. 

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

Uchwałę Nr XXII/247/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. 10 

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Radna Teresa Klawińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała  Wniosek Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Lubicz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za rok 2015. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz na posiedzeniach w dniach: 21 i 29  kwietnia 2016 r. oraz 4                

i 9 maja 2016 r. rozpatrzyła: 

      1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz, 

      2) sprawozdanie finansowe, 

      3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 21 kwietnia 2016 r., 

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

         gminy oraz opinii innych komisji Rady Gminy Lubicz.  

Stwierdziła m.in., że 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   2015 i wystąpienia do Rady 

Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.  

Wniosek podpisali: Teresa Klawińska-Przewodniczący 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 2015rok.  

Ad. 11 

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 5/Kr/2016 Składu Orzekającego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2016 roku w  sprawie  opinii                            

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2015 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 Radna Teresa Klawińska, która oznajmiła, że Komisja Rewizyjna po 

zadaniu pytań Wójtowi Gminy Lubicz i uzyskaniu szczegółowych odpowiedzi oraz wyjaśnień, 

sformułowała następujące wnioski: 

ZDGMiK  

- z powodu pustych przejazdów komisja wnioskuje, aby autobusy docelowo dowoziły pasażerów do 

przystanków MZK 

 - ograniczyć wykup pojedynczych mieszkań w budynkach komunalnych w gminie Lubicz 

Biblioteka Publiczna 

 - budowa obiektu biblioteki (skorzystać z możliwości dofinansowania zewnętrznego w 80%) 

OŚWIATA 

 - dostosować sieci grzewcze w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Przedszkolu „Chatka Puchatka” 

do niezależnego dostawcy, ab pominąć pośredników 

OPŁATY ADIACENCKIE 

 - rozważyć możliwość zrezygnowania z opłaty adiacenckiej. 

Radna Anzel oznajmiła, że wykonanie budżetu zostało zrealizowane w ponad 90 procentach. Mówiąca 

podkreśliła, że należy zmienić formy gospodarki mieszkaniowej. Trzeba zastanowić się nad 

rozwiązaniem kwestii nie uiszczania opłat za mieszkania przez niektórych mieszkańców. Dowożenie 

za darmo do przystanków MZK to dobry pomysł, podkreśliła Przewodnicząca Rady Gminy. 

Wybudowanie kotłowni i uniezależnienie sieci grzewczej szkoły i przedszkola od pośrednika to też 

właściwa decyzja.    

Mówiąca podziękowała także Komisji Rewizyjnej z jej Przewodniczącą za wnikliwą analizę                            

i przygotowanie sprawozdania. Podziękowała też Panu Wójtowi za terminowe dostarczenie wszelkich 

sprawozdań i za szczegółowe, wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. 

W imieniu Rady przewodnicząca Hanna Anzel podziękowała za wykonanie wszystkich 

zaplanowanych w 2015 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 2015. 

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

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

Uchwała Nr XXII/248/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 została podjęta 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Wójtowi udzielonego mu absolutorium. 

Pan Wójt podziękował za udzielone mu jednogłośnie absolutorium i za dobrą współpracę. 

O godz. 10.25 ogłoszono przerwę. 

O godz. 10.35 wznowiono obrady.   

    Ad. 14 

    Podjęcie uchwał: 

    Ad. a) 

w sprawie odwołania Skarbnika gminy Lubicz. 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/249/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

    Ad. b) 

w sprawie powołania Skarbnika gminy Lubicz 

Projekt był omawiany na komisjach. 



 

 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/250/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

 Ad. c) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 – 2018 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/251/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. d) 

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/252/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. e) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/253/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. f) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/254/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. g) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/255/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. h) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/256/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. i) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotoria i części 

wsi Grabowiec 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/257/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. j) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz 

Górny i Mierzynek 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   



 

 

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

Uchwałę Nr XXII/258/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. k) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz 

Górny i Mierzynek 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/259/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. l) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/260/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. ł) 

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr XXII/261/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

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

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny, w której wyraża się zgodę na 

wniesienie przez Gminę Lubicz aportu do spółki „Lubickie Wodociągi” Sp. z o. o. z siedzibą Lubiczu 

Dolnym w postaci nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny. W związku                            

z planowaną inwestycją – budową basenu uzasadnione jest podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na 

wniesienie nieruchomości aportem  do spółki komunalnej, która będzie inwestycję realizowała.  

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

Uchwałę Nr XXII/262/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. m) 

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

Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów oraz zmiany w planie wydatków. 

Po zmianach łączna kwota dochodów budżetu na 2016 rok wynosi 67 029 734 zł, a łączna kwota 

wydatków 68 581 510 zł.  

Ad. 15 

Składanie interpelacji 

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

Ad. 16 

Wnioski i zapytania. 

Radny Juliusz Przybylski zaprosił Pana Wójta oraz Panią Przewodniczącą Rady Gminy na 

organizowany przez Caritas w Lubiczu Górnym i szkolne koło Caritas Pierwszy Parafialny Piknik 

Rodzinny, który odbędzie się 12 czerwca o godz. 14.00 na placu przy kościele w Lubiczu Górnym.    

Radny Zbigniew Barcikowski poinformował o mającym się odbyć 19 czerwca br. ekologicznym 

pikniku rodzinnym w Józefowie – organizowanym przez Gminę Lubicz i Starostwo Powiatowe                       

w Toruniu. W czasie festynu będzie również prowadzona akcja charytatywna na rzecz Oskara 

Kłosowskiego.  

Radna Karina Wroniecka: 

     - gdyby znalazły się jeszcze środki na termomodernizację to Radna prosi o wzięcie pod uwagę 

budynku szkoły podstawowej w Gronowie 

    - prosi o upublicznienie informacji dotyczącej zbiórki krwi  dla Maćka Goj, która odbędzie się 12 

czerwca br. w godz. 12.00 – 16.00 przed Zespołem Szkół nr 2 w Grębocinie. Mówiąca zaprosiła do 

wzięcia udziału w Maratonie Przyjaźni dla Maćka, który odbędzie się 25 czerwca br. w hali sportowej 

w Grębocinie o godz. 16.00 (będą pokazy tańca, kickboxingu, cegiełka wynosi 15 zł.). 



 

 

Radna Danuta Staniszewska: 

 - pyta, kiedy będzie wybudowane bezpieczne przejście i chodnik do przystanku w Rogówku 

 - prosi o doprowadzenie do stanu używania drogi na Poganki – wjazd od strony Młyńca 

 - oznakować dwa przystanki w Jedwabnie, aby bus mógł się na nich zatrzymywać – przed zjazdem                     

z góry (na wysokości pola państwa Myśliwskich) i za zjazdem z góry (w pobliżu posesji p. Jurkiewicz 

i figurki) 

 - podwyższyć o jedno przęsło ogrodzenie przy świetlicy i placu rekreacyjnym w Jedwabnie (aby piłka 

nie wypadała poza ogrodzenie). 

Radna Teresa Klawińska: 

 - prosi o wyrażenie zgody na zorganizowanie akcji honorowego oddawania krwi w dniu 23 lipca 2016 

r. (sobota) w godzinach 12.00 – 16.00 na parkingu przy ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym, koło 

Urzędu Gminy. Radna prosi również o upublicznienie w/w informacji. 

Radny Bartosz Malicki: 

 -pyta,  kiedy rozpoczną się prace związane z remontem elewacji  świetlicy w Brzeźnie 

- prosi o zamontowanie znaku „ślepa ulica” na drodze do p. Kowalewskich w Brzeźnie. 

Radna Anzel poinformowała, że „od miesiąca w piątek około godz. 14.30 dojazd do Grębocina, 

Rogówka, Rogowa, Brzeźna, Gronowo jest wielkim problemem, gdyż już od Carrefoura w Toruniu 

tworzy się korek. Mieszkańcy jeżdżą więc przez Lubicz, Jedwabno, Przydatki. Jak drogówka                      

w weekend staje na światłach i kieruje ruchem to jest dużo lepiej, jak działają światła to od godz. 

14.00 do godz. 18.00 nie można przejechać przez Grębocin. Płynność i szybkość ruchu dodatkowo 

blokują liczne światła w Toruniu”.    

Radna Anzel poprosiła, aby do pospółki wysypywanej na drogach dodać masy żywicowej (co 

zminimalizuje uciążliwości związane z kurzeniem się na drogach) oraz o zrobienie parkingu dla 

pracowników GOPS i Lubickich Wodociągów na działce zlokalizowanej w Lubiczu Dolnym na rogu 

ulic Kolejowej i Toruńskiej (obecny parking służyłby petentom). 

Następnie Przewodnicząca Rady przypomniała najbliższe terminy posiedzeń oraz uroczystości 

gminnych. 

O godz. 11.29 salę obrad opuścili  - Radna Peregonczuk i Radny Gliszczyński. 

Radna Magdalena Borowska poinformowała w imieniu własnym oraz pozostałych Radnych Lubicza 

Górnego, że 18 września br. organizowany jest III Lubicki Zlot Pojazdów Zabytkowych. Zostały 

podjęte działania w celu uzyskania środków zewnętrznych z budżetu obywatelskiego. W tym roku do 

akcji włączą się motocykle. Motocykliści chcą wejść też w akcję oddawania krwi oraz chcą zbierać 

pieniądze na chore dziecko. Tegoroczna zbiórka charytatywna będzie przeznaczona  dla Maćka Goj. 

Mówiąca poprosiła Panią Radna Klawińską o zorganizowanie krwiobusa, a Radnego Korpalskiego 

o zabezpieczenie imprezy przez druhów z OSP.  

Ad. 17 

Zakończenie obrad.  

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                          

i o godz. 11.32 ogłosiła  zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                             

                                                                                                            Hanna Anzel  


