
 

 

P r o t o k ó ł  Nr XXVII/16 
z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 28 października 2016r 
 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

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

Otworzyła o godz 900 , a zakończyła o godz 12 10. 

Powitała przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. 

Ad 1 b) 

Zgłaszanie spraw do porządku. 

Nie zgłaszano nowych spraw do porządku obrad. 

Porządek obrad  Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad 2) 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016r Rada  przyjęła jednogłośnie.         

Ad 3) 

Informacja Wójta z wykonania uchwał  Rady oraz działalności między sesjami 

       Wójt poinformował, że ostatnia sesja była 30 września: 

- 01.10 - 10-lecie  Przedszkola „Słoneczko” w Grębocinie, 

- 03.10 – udział w spotkaniu ogólnopolskim z Prezesem Zarządu Gospodarki Wodnej, głównie  w 

sprawach dot. melioracji, 

- 4-5.10 – Zespół Edukacji KWRiST  w Warszawie, 

- 6-7.10-  spotkania w Kielcach i gminie Morawica – spotkania regionalne Związku Gmin  Wiejskich. 

Omawiano sprawy związane z prawem wodnym i nowym prawem oświatowym, 

- 8.10 - -25-lecie  firmy INTERSERT. Firma transportowa Szynkowskich obejmująca swoją działalnością 

całą  Europę, 

- 9.10- inauguracja  roku akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Lubiczu 

Górnym, połączona z wyścigiem kolarskim, 

- 10-12.10 – Bruksela – sesja plenarna, dni otwarte instytucji europejskich, uczestniczył również dr 

Wojciech Knieć jako panelista, 

- 13.10 – otwarcie placu zabawa Nivea w Złotorii- dzieło społeczności lokalnej oraz obchody święta 

Edukacji Narodowej, 



 

 

- 15.10 – Dzień Seniora – imponująca uroczystość, uczestniczyły 24 stowarzyszenia, z tego 12 

występowało, byli przedstawiciele wszystkich sołectw, kluby seniora, wystawcy itp… 

- 17.10 – obrady sejmowej Komisji Rolnictwa w Golubiu-Dobrzyniu, obrady prowadził Pan Poseł 

Ardanowski jako Wiceprzewodniczący tej komisji, było dużo organizacji rolniczych, dyskusja związana 

ściśle z produkcją rolną, 

- 19.10 – Starosta Toruński przyjechał do Lubicza i prowadziliśmy rozmowy dot. ścieżki rowerowej, 

jest pomysł na budowę ścieżki rowerowej Lubicz – Jedwabno 

Tego samego dnia Burmistrz  Miasta Chełmża, Wójt Gminy Chełmża i Wójt Gminy Obrowo odwiedzili 

nas, prowadzono rozmowy dot. spraw samorządowych. Pewne spostrzeżenia dot. gminy Obrowo. 

Gmina Obrowo staje się dla nas uciążliwa, to jest widoczne na naszych drogach, 

- 21.10 - medale  związane z 50-leciem pożycia małżeńskiego,  

- 25-27.10 – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Cały czas omawiamy 

problem oświaty, strona samorządowa ma jednoznaczne zdanie negatywne. 

                Następnie Pan Wójt odniósł się do spraw gminnych.”Budżet pod względem finansowym  

przedstawia się dobrze, sprawdziły się założenia, że jak obniżymy stawki podatku, to wzrosną 

dochody. Można się zastanowić czy nie wprowadzić ulg podatkowych dla nowopowstałych firm. 

Zaczęliśmy tracić atuty atrakcyjnej gminy, ponieważ to gmina Łysomice przyciąga nowych 

inwestorów. Nasza gmina musi stworzyć zachętę dodatkową, bo potrzebne są nam dochody ze 

zwiększenia działalności gospodarczej”. 

Dalej Wójt Gminy poinformował, że „drugą istotną sprawą jest nieobecność p. Krzyżanowskiego, 

nastąpiła zmiana na stanowisku  kierownika ZDGMiK. Pani Buczeń jest osoba kompetentną, ale                     

w otoczeniu nie ma osób, które by jej coś podpowiedziały. Próbujemy to opanować, ale jest sygnał, 

że powinno być szerokie grono współpracowników. Mamy pewne niepowodzenia w przetargach 

drogowych, zostały ogłoszone zbyt późno.Z tego powodu wypada z asfaltowania ul. Lipowa                           

w Gronowie, za długo  wlecze się budowa chodnika w Złotorii i pewnie nie zdążymy wejść z budową 

chodnika na ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym”. 

„Inwestycja sztandarowa tj basen – wszystko dopięte na ostatni guzik, mamy ostatnie rozmowy na 

temat finansowania z bankiem PKO. Zaniechanie budowy basenu nie spowoduje, że te pieniądze 

pójdą na drogi. Basen budowany będzie ze środków Lubickich Wodociągów. Trochę są obawy o 

bieżące utrzymanie basenu, ale jeżeli myślimy o wspieraniu rodziny, o sporcie itp.., to też ma swoją 

wartość. Decyzję podejmiemy w ciągu  2 tygodni. Przez budowę basenu stworzymy takie centrum 

gminy, nie możemy skreślać tego nad czym pracowaliśmy kilka lat. Drogi oczywiście tak. Sprawa dróg 

wiąże się z przebudową struktury Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu. 

Zrobimy szczegółowy wykaz wszystkich inwestycji drogowych,,  których koszt nie będzie przekraczał 

200-250 tys zł za kilometr. Taki cel można osiągnąć w ciągu kilku lat i  druga sprawa to budowa 

chodników na ulicach. Co roku takie ulice trzeba budować. Co do pozostałych spraw, to budowa 

wspólnot mieszkaniowych wszędzie tam, gdzie są wykupione mieszkania komunalne. To jest ostatni 

moment, aby nie dopuścić, że za klika lat te budynki się rozpadną. Ludzie muszą mieć świadomość, że 

własność zobowiązuje. To jest nie tylko kwestia czynszu, ale dbałości  itp.” 



 

 

        Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi za wystąpienie oraz  poinformowała Wójta, że 
przed podjęciem decyzji o budowie basenu Rada Gminy chce się spotkać i porozmawiać na ten 
temat. 
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że o godz. 1100 przyjdzie na sesję delegacja  
mieszkańców z Lubicza Dolnego, więc do tego czasu  musimy podjąć uchwały. 
 
Ad 4) 
Informacja  Wójta Gminy Lubicz o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Ustalono, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych została szczegółowo omówiona  na 

posiedzeniu Komisji Połączonych Rady Gminy Lubicz w dniu 21 października br., więc nie ma potrzeby  

przedstawiać informacji ponownie. Wobec tego przystąpiono do podejmowania uchwał. 

       

Ad 5)                                                                                                                                         

Podjęcie uchwał 

Ad a) 

W sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 

2015/2016” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października 2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/318/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad b) 

 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/319/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad c) 

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/320/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad d) 

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



 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/321/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad e) 

 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/322/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad f) 

 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/323/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad g)  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości  Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/324/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

Ad h) 

 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/325/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 



 

 

Ad i) 

 o zmianie uchwały w  sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/326/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad j) 

 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę 

chodnika w Brzeźnie 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/327/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad k) 

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 w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/328/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad l) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna Polana” w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/329/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad ł) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Sielska” w miejscowości Nowa Wieś 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 



 

 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/330/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad m) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Platynowa” w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/331/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad n) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Stawowa” w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/332/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad o) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Misia Uszatka” w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/333/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad p) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Szlachecka” w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r. Odczytano 

projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/334/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

Ad r) 

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

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r.  



 

 

            Pani Grażyna Dąbrowska - Skarbnik Gminy poinformowała  Radę o niezbędnych zmianach w 

budżecie gminy  w dziale 600 , rozdz. 60016 na modernizację dróg, przesunięcia między działami 750 

i 851  kwoty 2.000,- zł na sfinansowanie pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień, 

przesunięcia kwoty 6.500,- zł w dziale 801 i 854 na sfinansowanie pobytu zwiększonej liczby dzieci z 

terenu gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza gminy itp . Odczytano projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/335/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

Ad s) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 21 października  2016r.  

 Odczytano projekt uchwały. 

Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXVII/336/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie 

 

Ad 6) 

Informacja Wójta oraz  Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 

2015r. 

           W pierwszej kolejności Wójt Gminy odczytał informację o złożonym przez siebie oświadczeniu 

majątkowym, a następnie przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz  pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje 

w imieniu Wójta. Wszyscy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie. 

          Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o złożonym przez siebie 

oświadczeniu majątkowym oraz  o oświadczeniach złożonych przez Radnych Gminy Lubicz. Wszystkie 

oświadczenia złożono w ustawowym terminie. 

 

Ad 7) 

Składanie interpelacji 

Pan Jerzy Guranowski – Radny wsi Grębocin złożył interpelację na piśmie w sprawie potrzeby 

zwiększenia bezpieczeństwa na  ul. Rogowskiej w Grębocinie. 

Ad 8) 

Wnioski i zapytania 



 

 

Pan Jerzy Guranowski – Radny wsi Grębocin złożył na piśmie : 

1) wniosek dot. przepełnionego pojemnika na odzież używana przy ul. Spółdzielczej w 

Grębocinie 

2) zapytanie dot. dojazdu do posesji przy ul. Kowalewskiej naprzeciw stacji paliw 

Pani Teresa Klawińska – Radna wsi Lubicz Dolny  złożyła na piśmie wnioski: 

1) dot. uszkodzonej studzienki  telekomunikacyjnej przy ul. Dworcowej, 

2) uszkodzonego chodnika w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 9, 

3) naprawy oświetlenia przy ul. Tulipanowej 

Pani Hanna Anzel  
– Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

1) Nawiązując do przygotowanej informacji o kosztach regulacji wynagrodzeń dla pracowników 
niepedagogicznych Pani Przewodnicząca uważa, że informacja została przedstawiona zbyt 
ogólnie. Bardzo proszę o rozszerzenie wniosku i przedstawienie szczegółowo wynagrodzeń w 
poszczególnych szkołach, bez nazwisk, osoba A, B, C itp., bo  przedstawiona informacja nie 
obrazuje tego, co chcieliśmy osiągnąć. 

2) Pani Przewodnicząca wnioskuje w imieniu sołtysa wsi Rogowo, aby w miejscowościach, gdzie 
nie ma nazw ulic na każdym skrzyżowaniu ustawić kierunkowskazy z numerami domów. 

 
Pani Danuta Staniszewska 
- Radna wsi Jedwabno i Rogówko 
       1)      Pani Radna zgłasza problem dziurawej drogi powiatowej w Jedwabie w kierunku   
                Przydatków. Tam jest kawałek asfaltu, kawałek bruku, Pani Radna prosi aby na poważnie  
                zająć się tą drogą, bo dla rolników jest to jedyny możliwy odcinek gdzie można dojechać, a  
                droga jest w fatalnym stanie.  

2   Radna wnioskuje, aby zwrócić się do Powiatu w sprawie oświetlenia drogi  Jedwabno-    
  Młyniec Pierwszy. 

3)  Radna prosi o postawienie znaku przystanku przed górą w Jedwabnie, bo teraz osoby   
  mieszkające w okolicy  muszą dojść do przystanku albo do Lubicza Dolnego, albo do   
 Jedwabna. 

4)  Pani  Radna  zgłasza potrzebę  wyjazdu  Rady Gminy na drogę Rogówko-Młyniec Pierwszy.  
        Mieszkańcy narzekają, że droga jest w fatalnym stanie, oczekują, że tam zostanie położony  
        destrukt. 
 

Pan Marek Gliszczyński 
- Radny wsi Grabowiec, Kopanino i Nowa Wieś 
     1)       Pan Radny wnioskuje, aby na otwarciu obiektu w Grabowcu pracownicy ZDGMiK rozstawili  
               namiot, podłączyli nagłośnienie. Pan Radny zgłasza potrzebę obecności elektryka przy tych  
               pracach. 
 
Pani Radna Mariola Falkowska 
- Radna wsi Mierzynek i Lubicza Górnego 
1)    Pani Radna zgłasza problem przy ul. Farmerskiej w Mierzynku związany z naruszeniem prawa  
       własności. Mimo rozgraniczenia droga jest podorywana. 
2)   Pani Radna wnioskuje o poszerzenie poboczy przy ul. Zielona Puszcza i zamontowanie  
      spowalniacza na tej ulicy. 
 
 



 

 

Pan Radny Zbigniew Barcikowski 
- Radny Wsi Józefowo, Młyniec Drugi i Młyniec Pierwszy 
1)  Radny zgłasza problem dróg gruntowych. Ludzie się denerwują, bo po tych drogach nie można  
     jeździć. Jeżeli te drogi są równane bez uzupełniania kruszywa, to należy to robić dużo częściej niż  
     2 razy w roku. 
2)  Pan Radny  składa podziękowania dla Pani Grażyny Buczeń – kierownika ZDGMiK za  
     zaasfaltowanie   dziur przy Ośrodku Zdrowia w Grębocinie. 
 
Pan Bartosz Malicki 
- Radny wsi Brzeźno, Brzezinko i Rogowo 
1)  Radny wnioskuje, aby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała swój obszar działania na terenie  
     gminy Lubicz. Chodzi o zgłoszenie organizacji sztabu WOŚP na terenie gminy. Radny deklaruje  
     pomoc przy składaniu wniosku. Apeluje tez o zaangażowanie gminy w akcję Świątecznej Paczki. 
 
2)  Radny prosi też o równanie dróg , ale z walcem. 
 
Pani Aldona Peregonczuk 
- Radna wsi Złotoria 
Pani Radna złożyła wniosek w imieniu Pani…. ze Złotorii zam. przy ul. Lipowej  dot. uwzględnienie                   
w przygotowywanym budżecie gminy na 2017 rok środków finansowych na  umożliwienie dojazdu do 
działek  o nr ………, ……, ……., …….., ……… znajdujących się w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego dla wsi Złotoria i Grabowiec. 
Pani Radna uważa, że nie jest to żadna inwestycja, aby przekładać na kolejne lata, bo wystarczy 
zasypać  dziury i trochę wyrównać teren. 
 
Pani Magdalena Borowska 
- Radna wsi Lubicz Górny 
Pani Radna prosi o informację, jak przedstawia się sprawa związana z dojazdem na posesję przy ul. 
Lipnowskiej 84. Tam pan prowadzi działalność i ta sprawa już  tak długo  nie jest rozwiązana. Pani 
Radna  chce poznać odpowiedź  Zarządu Dróg Krajowych w tej sprawie. 
 
Pan Radny Juliusz Przybylski 
- Radny wsi Lubicz Górny 
Pan Radny wnioskuje, aby nie rezygnować z budowy chodnika przy ul. Piaskowej. To jest bardzo 
ważny projekt i mieszkańcy byliby zawiedzeni. 
 
 

 
             Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała  radnych, że posiedzenie Komisji 

Połączonych Rady Gminy zaplanowano na 18  listopada, natomiast  sesję Rady Gminy Lubicz 

zaplanowano na 25 listopada 2016r.Ustalono, że w dniu 18 listopada najpierw będzie komisja 

wyjazdowa, a następnie Komisje  odbędą  posiedzenie na miejscu . 

          Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała również zebranych, że Pan Ryszard Korpalski został  

V-ce Przewodniczącym Zarządu Powiatowego OSP, natomiast panowie Czesław Piątkowski i Marian 

Koźlikowski zostali członkami Komisji Rewizyjnej. Pan gen. Politowski jest członkiem Zarządu 

Wojewódzkiego OSP. 

O godz. 1050 Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę. 

O godz. 1100 wznowiono obrady. 

             Przewodnicząca Rady Gminy powitała przybyłych mieszkańców Lubicza Dolnego i przedstawiła 

im obecnych na sesji Radnych, Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy. Następnie 



 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do mieszkańców z pytaniem „czy  Państwo chcą złożyć 

wnioski”? 

        Jako pierwszy głos zajął Pan K. zam. przy ul. Dworcowej …. W/w oświadczył „Chcę, aby jak 

najdłużej był spokój. Przez tę ulicę nie powinny jeździć tiry. Teraz mogę otwierać okna. Jak jeżdżą tiry, 

to pękają mury. Jak teraz ubijają grunt, to mury drżą. Będę chciał odszkodowanie od gminy. 

Wykonawcy robót kopali 5 m, aby woda schodziła. Jak tir jedzie pod górę, to jest taki hałas i trzeba 

się zastanowić co z tym zrobić. Przez 20 lat gmina brała z tych zakładów pieniądze, a nic z tym nie 

zrobiła. Gmina Lubicz i Toruń powinny się dogadać. Widziałem projekt na „Trakt leśny” i nie wiem 

dlaczego się nie możecie dogadać. Ulica Dworcowa powinna być jednokierunkowa i góra do 3,5 tony. 

ul. Kolejowa jest szersza, a u nas od osi jest 2 m od budynku”. 

       Dalej Pan K. zabrał głos w sprawie suchych drzew „ Drzewa, które stoją koło młyna są suche. 

Byłem na spacerze z psem, to widziałem, że zagrażają bezpieczeństwu ludzi i nie tylko Tam jest  

trafostacja, która kosztowała masę pieniędzy, ale jak się na to przewróci drzewo, to straty będą dużo 

większe. To są niby zabytkowe drzewa, ale jeżeli drzewa zniszczą linie elektryczną, to my zostaniemy 

bez prądu ,a drzewa same się łamią”. 

        Następnie głos zabrała Pani Z. - „Mieszkam  w ostatnim budynku przy przepompowni ścieków. 

Tam jest tak w tym roku zaniedbany teren. Nic nie czyszczono, są  tam chwasty wysokie na 2 m. Ja też 

wnioskuję o ograniczenie tirów. Tam u nas to nie ma chodnika i zagraża to bezpieczeństwu ludzi. Tiry 

jeżdżą 7 dni w tygodniu dzień i noc. Czy my nie możemy mieć trochę spokoju? Najpierw mówiono o 

roku, dwóch, a potem więcej, a teraz tyle samochodów przybywa i jeszcze będzie cmentarz, to ja 

sobie tego nie wyobrażam”. 

     Kolejno głos zabrał Pan R. zam. przy ul. Dworcowej … – „Przyszliśmy na sesje, bo jesteśmy 

mieszkańcami. Są dzielnice gminy, które są uprzywilejowane,  nasze osiedle jest w takim stanie, a te 

wszystkie późniejsze osiedla są wyasfaltowane z chodnikiem. Toż to jest kawałek za gminą i jak to 

wygląda? Jest też przepompownia i jak ta przepompownia wysiada w piątek, to nigdzie nie można 

zainterweniować. Głupcem mnie zrobiono za to, że składałem interwencję. Jak przyjechali, to patrzyli 

na mnie jak na przestępcę. To było jakieś 2-3 lata temu, jak ta awaria była. Jest coraz więcej 

przyłączeń do przepompowni. Jest obok rów cały odkryty i ten rów od lat nie jest oczyszczony. Ten 

rów należy do kolei i do gminy. Ja nie chcę wciąż interweniować, ta woda wylewa się na pole. Jak 

teraz robi się przyp., to z góry jest taki napływ wody. Wszystko czy woda deszczowa, czy kanaliza, to 

wszystko idzie na ul. Dworcową.” 

Dalej Pan R. mówił – „ Przy takim ruchu to strach dzieci posyłać do kościoła. Czy jak mamy przyjęcia 

czy inne uroczystości kościelne, to nie powinna być  przerwa w tym ruchu, czy to się nie można 

dogadać? Proszę szanowną Radę, aby przejść się i zobaczyć jak to wygląda. Nasze domy są po 1 m od 

jezdni, jest takich domów 6. My nie chcemy nic innego, tylko 1 kierunek ruchu i bez tirów”. 

       Następnie syn pana. R. zam. przy ul. Dworcowej … – „Jeśli chodzi o ten rów kolejowy, to on od 

wielu lat nie był czyszczony i te ścieki nanoszą piasek, który systematycznie ten rów zamula. Trzeba 

się zwrócić do kolei, że tam są stare drzewa, które się łamią i mogą komuś zrobić krzywdę”. 

„Odnośnie drogi, to droga nie spełnia  wymogów jeśli chodzi o wibracje. To jest droga na bruku 

położono asfalt.  W przepompowni często dochodzi do awarii i ja mam nagrane jak ścieki spływają do 

Drwęcy. Myślę, że przyczyną mogą być wibracje do tych pojazdów. Wnioskuję o ten ruch 

jednokierunkowy tylko dla samochodów ciężarowych” 

     Kolejno głos zabrał pan J.R.  – „przychylam się do wniosków sąsiadów. Nie ma chodnika po którym 

można się bezpiecznie poruszać . Chodnik powinien mieć szerokość pow. 2 m, to wtedy ta droga się 

zwęży i powinna mieć tylko 1 kierunek.” 



 

 

         Następnie głos zabrał Wójt Gminy, który stwierdził „ nie sposób się z Państwem nie zgodzić, 

jednak nie powstałyby zakłady gdyby  Gmina Lubicz nie podpisała z Toruniem porozumienia o 

budowie „Traktu Leśnego”. Dopiero później rozpoczęto budowę zakładów. Potem  zmieniły się 

władze Torunia, ale ja jestem w dobrych relacjach z Prezydentem Torunia”.  

Dalej Wójt Gminy zapewnił , że „Trakt Leśny” na pewno powstanie i poinformował, że „Gmina została 

obciążona  ruchem, nie wiedzieliśmy jak w tej sytuacji zabrać się za kanalizację, więc specjalnie tą 

ulicą się nie zajmowaliśmy. Po skierowaniu  ruchu na ul. Różaną od razu mieliśmy protesty  jej 

mieszkańców . Budowa kanalizacji przebiega w miarę normalnie, po kanalizacji odtworzone zostaną 

asfalty, które będą równe, zmieni się też struktura podłoża. Jak my to zorganizujemy po 

uporządkowaniu? Termin zakończenia prac 30 listopada br. Prędzej czy późnie droga będzie 

odtworzona. Zgadzam się, że chodnik powinien być, a  ulice Młyńska i Dworcowa to rzeczywiście jest 

najstarsza część Lubicza Dolnego. Jak zakończymy te roboty, to ten chodnik jesteśmy w stanie zrobić i 

wtedy trzeba pomyśleć o tym ruchu drogowym. Musimy mieć uzgodnienia z Generalną Dyrekcją 

Dróg, bo poza miastem drogami zajmuje się 5 instytucji. Droga wzdłuż torów to jest bardzo 

kosztowna inwestycja. Dopóty nie będzie „Leśnego traktu”, to takie rozwiązanie na jakiś czas musi 

być.” 

          Pan K. poinformował, że wykonawcy kanalizacji odtwarzają ulicę tylko tam gdzie kopali, a nie 

zasypują całej nawierzchni jezdni. 

Wójt Gminy – „Jeżeli będzie asfalt równy i studzienki kanalizacyjne prawidłowo osadzone, to już inny 

odgłos będzie”. 

Wójt odniósł się też do terenów po młynie. „Te tereny zawsze były Skarbu Państwa, nam ich nie 

przekazano, tylko wydzierżawiano. Teraz jesteśmy w kontakcie z nowym właścicielem, który ma 

bardzo ładny projekt na zagospodarowanie tego terenu, niestety nie został on uzgodniony. 

Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska odrzuca plan, a to dlatego, że 100 m od Drwęcy nie można 

niczego budować”. 

Wójt Gminy odniósł się również do awarii przepompowni ścieków - „ awarii nie powodują drgania 

drogowe, tylko spuszczane są z beczkowozów ścieki z szamb. Lubickie Wodociągi powinny dostarczyć 

okolicznym mieszkańcom karteczki z numerami telefonicznymi Pogotowia wodociągowego ,aby w 

razie awarii od razu zgłaszać”. 

       Dalej Wójt poinformował, że  „w sprawie organizacji ruchu możemy już wystąpić, bo to potrwa 

około 2,5 miesiąca. To jest sprawa do załatwienia w ciągu 3-4 miesięcy”. 

              Pan S.R.  poinformował, że przepompownia ścieków jest  zaniedbana. 

 Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Hanna Anzel, która poinformowała  

przedstawicieli ul. Dworcowej, że „ta Rada nie siedzi, systematycznie jeździmy w teren, rozważamy 

różne warianty. Uczestniczyłam też w debacie na Rubinkowie w sprawie „Traktu Leśnego” i słyszałam 

jak tamci mieszkańcy wypowiadają się o mieszkańcach wsi itp. Podzielam Państwa opinie, że ludzie 

chcą mieszkać spokojnie ,wszystko rozumiem. Myślę, że ten wariant z tą drogą jednokierunkową, to 

jest jakiś pomysł. Radni Lubicza Dolnego systematycznie nam przypominają o tym, dla nas „Trakt 

Leśny” to jest nasz priorytet. Zrobimy to co możemy zrobić. Ideą tej Rady jest zrobić coś dla tych , co 

mieszkają najdłużej. Państwa wnioski są wzięte pod uwagę”. 

            Pan R. stwierdził, że „do tych rozmów należy włączyć Dyrektora Pacyfiku, bo jeżeli nic nie 

będziemy robić, to mieszkańcy podejmą inne działania”. 

            Wójt Gminy zapewnił, że kiedy są prowadzone rozmowy w sprawie „Traktu Leśnego”, to 

uczestniczą w nich wszyscy zainteresowani. Jednocześnie Wójt zapewnił mieszkańców ulicy 

Dworcowej, że ten trakt będzie wybudowany. 



 

 

Pani Przewodnicząca podziękowała mieszkańcom za udział w sesji i o  godz. 1155  ogłosiła 5-minutową 

przerwę. 

          O godz. 1205 wznowiono obrady. 

Radna Pani Karina Wroniecka przekazała prośbę  pani dyrektor Lisieckiej, w sprawie udziału                          

w imprezie charytatywnej w dniu 25 listopada br. w Grębocinie o godz.  17 00   – wieczór poezji – 

dochód z imprezy przeznaczony  na leczenie Maćka. 

           Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 5 listopada br. o godz. 1200  odbędzie się 

otwarcie boisk w Grabowcu, a 10 listopada o godz. 1200 w Szkole Podstawowej w Złotorii odbędzie się 

Gminny Dzień Niepodległości. Pani Przewodnicząca podkreśliła, iż „byłoby dobrze, abyście Państwo 

byli obecni na tych imprezach. 11 listopada odbędą się uroczystości w Krobi i Lubiczu Dolnym.” 

           Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że 18 listopada br. o godz. 800 Komisje wyjadą 

w teren: do szkół :w Gronowie i Młyńcu Pierwszym, do Rogówka i Jedwabna na drogi oraz do Krobi                

w sprawie związanej z wykupem gruntów przez gminę Obrowo. Pani Przewodnicząca poprosiła, że 

jeśli są jeszcze inne propozycje związane z komisja wyjazdową, to proszę przesłać je na emaila. 

Po  komisjach wyjazdowych o godz. 1100  w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji 

Połączonych Rady Gminy Lubicz, a w dniu 25 listopada sesja Rady Gminy Lubicz 

            Kolejno Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wnioski: 

1) Pani Przewodnicząca składa oficjalny wniosek, aby Zarząd  Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej  
               i Komunalnej w Lubiczu przygotował wszystkie wnioski w sprawie budowy chodników, dróg  
               i oświetlenia zgłoszone podczas zebrań wiejskich oraz bezpośrednio do ZDGMiK. 

 

2) Pani Przewodnicząca składa też wniosek o przygotowanie przetargu na eksploatację 

oświetlenia ulicznego. My płacimy ponad 700 tys zł, a na naprawy czekamy bardzo długo.  

Pani  Przewodnicząca wyjaśniła, że „my nie chcemy  wysokiego oświetlenia ulicznego, nam wystarczy 

niskie oświetlenie na 30 Wat. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy budować swoje oświetlenie. 

Odchodząc za 2 lata musimy mieć lampy i drogi”. 

 

Ad 9) Zakończenie obrad. 

          Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                              

i o godz. 12 10  ogłosiła zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Lubicz. 
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