
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXVIII/16 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 25 listopada 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. 10.50. 

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

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku. 

Pan Wójt zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały „ł” w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo. 

W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie (13 -  „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”) 

opowiedzieli się za wycofaniem powyższego projektu uchwały z porządku obrad.   

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (13  - „za”, 0 – „przeciw”,                      

0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie 

(13 -  „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 28 października – ostatnia sesja 

 - 5 listopada – otwarcie zespołu boisk w Grabowcu 

 - 7 listopada – spotkanie z Wydawnictwem MUNICIPIUM SA - wydawcą czasopisma 

o tematyce samorządowej WSPÓLNOTA 

 - 8 listopada – spotkanie z przedstawicielami gminy Chełmża i Panią Dyrektor ZEASiP  

 - 9 listopada – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie ścieżki rowerowej, która 

będzie realizowana w ramach ZIT. 

O godz. 9.00 na salę obrad weszła Radna Mariola Falkowska.  

Pan Wójt kontynuował sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności między 

sesjami: 

 - 10 listopada – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Torunia i Gminy Obrowo                      

w sprawie komunikacji MZK 

 - 10 listopada – Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Złotorii 

 - 11 listopada – ognisko w Lubiczu Dolnym z okazji Święta Niepodległości zorganizowane 

przez harcerzy, w którym brała udział Pani Sekretarz 

 - 11 listopada – udział w uroczystościach państwowych na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja 

Dudy 

 - 14 – 15 listopada – Zarząd ZGWRP oraz spotkanie regionalne 

 - 16 listopada – spotkanie sieciujące dla spółdzielni socjalnych (konferencja zorganizowana 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przy udziale gminy Lubicz) 

 - 17 listopada – konferencja „Oswoić Alzheimera” 

 - 18 listopada – spotkanie członków ZBOWID-u 

 - 21 listopada – spotkanie w Stoczku z wójtami Powiatu Węgrowskiego 

 - 22 listopada – Zespół Edukacji KWRiST 

 -23 listopada – spotkanie z francuskimi inwestorami, zainteresowanymi lokalizacją swojej 

firmy na terenie gminy Lubicz 

 - 23 listopada -  spotkanie z Prezesem Sobieszakiem z Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. 

z o.o. 

 - 24 listopada - spotkanie z inwestorami z Lubicza Górnego  



 

 

 

 - podpisanie w Toruniu (z udziałem Pani Skarbnik) umowy na zaciągnięcie pożyczki 

z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego  dla OSP w Złotorii. 

Następnie Pan Wójt odniósł się do realizowanych na terenie gminy inwestycji: kanalizacja ulic 

Toruńskiej i Dworcowej w Lubiczu Dolnym, rozpoczęcie budowy chodnika na ul. Piaskowej 

w Lubiczu Górnym, asfaltowanie Gronowa, kończenie budowy chodnika na ul. Pomorskiej 

w Złotorii. 15 grudnia planowane jest zorganizowanie z udziałem Marszałka Województwa, 

Prezydenta Torunia, Starosty Powiatu Toruńskiego i Lipnowskiego, Wójta Gminy Obrowo, 

Wójta Gminy Czernikowo i Wójta Gminy Lipno spotkania dotyczącego przywrócenia 

przystanku kolejowego PKP w Lubiczu Górnym i uruchomienia na trasie kolejowej Toruń – 

Sierpc regularnych kursów szynobusu. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - 11 listopada - ognisko w Lubiczu Dolnym z okazji Święta Niepodległości zorganizowane 

przez harcerzy (podziękowanie dla Pani Sekretarz i Radnych biorących w nim udział) 

 - udział w spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza (mówiąca zawnioskowała 

o zaprojektowanie na fragmencie ul. Komunalnej na wysokości przejścia na ul. Rzemieślniczą 

dwustronnego chodnika, co jest niezbędne do zrobienia przejścia dla pieszych) 

 - spotkanie z przedstawicielami Fundacji „Łączymy Pokolenia” działającej na rzecz osób 

starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera mającej siedzibę w Toruniu na ul. Piastowskiej – 

zapoznanie się z ofertą Ośrodka Wsparcia - placówki wsparcia dziennego, przeznaczonej dla 

mieszkańców Torunia i najbliższych okolic, u których zdiagnozowano chorobę Alzheimera lub/i 

inny zespół otępienny 

 - 18 listopada – komisje połączone wyjazdowe, m.in. spotkanie z mieszkańcami „osiedla 

kwiatowego” w Lubiczu Dolnym  

 - spotkanie z Panią … z klubu seniora …; w klubie jest konflikt, złe traktowanie niektórych 

osób, mówiąca zawnioskowała o zmianę muzyka 

 - mieszkańcy na dyżurach zgłaszają się z różnego rodzaju problemami, m.in. sygnalizują, że 

Krobia jest rozjeżdżana przez mieszkańców gminy Obrowo; Przewodnicząca Rady ponowiła 

wniosek z komisji wyjazdowych z 18 listopada br. prosząc o skuteczny sposób zablokowania 

przejazdu mieszkańcom ościennych gmin przez Krobię  

 - mieszkańcy zgłaszają potrzebę, aby na łamach gazety „Poza Toruń” stworzyć rubrykę 

poświęconą sołectwom gminy Lubicz. 

Ponadto mówiąca poinformowała, że projekt budżetu został w ustawowym terminie przekazany 

do biura rady gminy. 

Ad. 5 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mierzynek 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/337/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymała się”. 

Uchwałę Nr XXVIII/338/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym się. 

Ad. c) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  



 

 

 

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

Uchwałę Nr XXVIII/339/2016 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.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/340/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopanino 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/341/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f) 

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Mierzynku 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/342/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g) 

w sprawie oddania w najem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Radny Korpalski oznajmił, że ma obawy, iż społeczność lokalna może być niezadowolona -  

wcześniej ludziom przeszkadzał hałas motocyklowy teraz może przeszkadzać strzelnica.  

Głosowanie : 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymała się”. 

Uchwałę Nr XXVIII/343/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym się. 

Ad. h) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Dolny – Małgorzatowo 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/344/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. i) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz na 

obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/345/2016 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 uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/346/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin 



 

 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/347/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. l) 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grabowiec 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/348/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł) 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Ad. m) 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 - 2023 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/349/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. n) 

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/350/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. o) 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/351/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. p) 

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.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/352/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. r) 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że na chwilę obecną przedszkole dostaje od gminy 512 zł 

dotacji na dziecko, a 400 zł płaci jeszcze rodzic. Należy zatem w „Gońcu Gminnym” napisać 

jakie kwoty dokłada gmina do dzieci przedszkolnych (są to duże pieniądze, a rodzice najczęściej 

nie mają takiej świadomości). 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXVIII/353/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 



 

 

 

 

Ad. s) 

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

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Pani Skarbnik poinformowała, że dniu wczorajszym wpłynęły wnioski dotyczące zmian 

w budżecie. W związku z powyższym Pan Wójt zawnioskował o następujące zmiany: 

1) zwiększenie o 58 000 zł planu wydatków na transport MZK i na dopłaty do biletów specjalnych 

- § 4330 rozdz. 60004 

2) zmniejszenie o 12 000 zł planu na zakup usług transportowych od prywatnego przewoźnika                 

- § 4300 rozdz. 60004 

3) zmniejszenie o 46 000 zł planu na zakup energii elektrycznej - § 4260 rozdz. 90015 

4) wykreślenie z planu wydatków zadania pn. „projekt świetlicy w Młyńcu Drugim” – plan 15 000 

zł, rozdz. 92109 

5) zmniejszenie o 3 351 zł planu na utrzymanie zieleni - § 4300 rozdz. 90004 

6) utworzenie nowego zadania pn. „przygotowanie koncepcji i projektu miejsca rekreacji                                

i wypoczynku w Grębocinie i Krobi” z planem 18 351 zł - § 6050 rozdz. 92695. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz poddała pod głosowanie powyższe wnioski.                        

W głosowaniu jawnym, Radni jednogłośnie opowiedzieli się za każdą zmianą z osobna.   

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

wraz z wprowadzonymi zmianami: 14  - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXVIII/354/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 6 

Składanie interpelacji.  

Interpelacje na piśmie złożyli: Radna Teresa Klawińska oraz Radny Marek Gliszczyński. 

Ad. 7 

Wnioski i zapytania. 

Pani Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka: 

 - prosi o przycięcie gałęzi sosen (wzdłuż budowanego chodnika) na ul. Piaskowej w Lubiczu 

Górnym  

 - prosi o ustawienie jednej lampy ulicznej  przy ul. Komunalnej (przy torach kolejowych                      

w pobliżu posesji  p. Lipińskiego) 

 - prosi aby na ul. Rzemieślniczej (w końcowej jej części) przynajmniej raz w roku przejechała 

równiarka 

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 

 - podziękowała p. Grażynie Buczeń za poświęcony czas i wspólne (również z udziałem Pani 

Sołtys A. Zielińskiej) zlokalizowanie wymagających interwencji miejsc w Lubiczu Dolnym 

 - prosi o ustawienie lampy ulicznej na ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym (między posesjami                        

o numerach 14 – 17)  - obecnie występuje tam całkowity brak oświetlenia, nawierzchnia drogi jest 

wyboista i mieszkańcy nie czują się bezpiecznie   

 - prosi o wyrażenie zgody na podstawienie krwiobusa na parkingu przed urzędem gminy Lubicz 

dnia 28 stycznia 2017 roku, w godzinach od 12.00 do 16.00, w celu pobierania krwi od 

mieszkańców gminy  oraz o upublicznienie w środkach masowego przekazu powyższej informacji 

Pan Marek Gliszczyński – Radny Nowej Wsi, Grabowca i Kopanina: 

 - podziękował za odbiór obiektu sportowego w Grabowcu 

 - prosi o wyrównanie drogi na ul. Sokolej i Kruczej w Nowej Wsi, są ogromne dziury, jest 

problem m.in.  z dojazdem do znajdujących się tam warsztatów 

 - przedkłada wniosek mieszkanki Grabowca o utwardzenie w przyszłym roku drogi  

 - mieszkańcy ul. Obi - Wana Kenobiego w Grabowcu zgłaszają, że równiarka była tylko na części 

ulicy, a na część  w ogóle nie wjeżdża 

Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego: 

 - pyta czy jest możliwe zrobienie wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej   

w Lubiczu Dolnym 



 

 

 

Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego: 

 - prosi o zwrócenie się do właściciela działki znajdującej się na skrzyżowaniu ulic Rataja                             

i Piaskowej o jej uporządkowanie i uprzątnięcie  

Pan Bartosz Malicki – Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa: 

 - prosi o zamontowanie tablic informacyjnych z numerami domów w Brzeźnie (dotyczy posesji 

Państwa O., R. , B., J.)  

 - prosi o przestawienie przystanku autobusowego w Brzeźnie (posesja p. T.) 

 - poddaje pod rozwagę pomysł powołania Młodzieżowej Rady Gminy.  

Radna Anzel, w odpowiedzi na ostatni wniosek przedmówcy oznajmiła, że pomysły takie już 

wcześniej były brane pod uwagę. Pomysł zostanie rozważony na komisjach. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo p. … z Lubicza Dolnego w sprawie zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie 

ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej.  

Radna Anzel zgłosiła następujące wnioski: 

-  po uchwaleniu budżetu prosi, aby ZDGMiK poinformował, które drogi będą naprawiane, które 

asfaltowane 

- prosi o zamieszczenie na przepompowniach informacji z numerami telefonów, pod które można 

dzwonić w razie awarii itp. 

 - podać w „Gońcu Gminnym” informację o dyżurach Radnych w 2017 roku, numery tel. do 

sołtysów, całodobowy telefon dyżurny do ZDGMiK   

 - przekazać sołtysom informację, które drogi są odśnieżane automatycznie, a które na telefon 

 - wystąpić do wywożących żwir  z Młyńca, aby przekazali pospółkę do zrobienia dróg (m.in. ul. 

Bierzgłowska, Rogowska), które rozjeżdżają i niszczą.  

Następnie Pan Wójt odniósł się do zapowiadanej przez rząd reformy oświaty i oznajmił, że                   

w gminie Lubicz na starcie nic nie będzie zmieniane ani modyfikowane. Realizacja ustawy co 

najwyżej może spowodować konieczność wprowadzenia dwuzmianowości, dodał mówiący. 

Radna Karina Wroniecka wyraziła zadowolenie, że małe szkoły gminne będą 8 – klasowe. Dwa 

kolejne lata pokażą, czy system nie wymaga korekt oraz czy rodzice przestaną wozić dzieci do 

szkoły do sąsiedniej gminy, podkreśliła Radna Gronowa.  

Pani Magdalena Borowska – Radna Lubicza Górnego poprosiła o ponowne rozpatrzenie wniosku 

p. … z Krobi o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego (magazyny, które chce stawiać 

miałyby lekką konstrukcję, nadawałyby się do ewentualnej rozbiórki, nie stanowiłyby uciążliwości 

dla otoczenia). Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni wrócą do powyższego tematu. 

Ad. 8 

Zakończenie obrad.    

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                          

i o godz. 10.50 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

                                                                                                      Hanna Anzel 

 

                                                                              


