
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXX/17 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 stycznia 2017 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. 12.20. Powitała przybyłych, po czym wraz z Panem 

Wójtem wręczyła witraże z herbem gminy oraz listy gratulacyjne osobom zasłużonym, które nie 

mogły ich odebrać na Spotkaniu Świąteczno – Noworocznym, które odbyło się 30 grudnia 2016 r. 

W gronie wyróżnionych znaleźli się: Pani Władysława Sadowska Prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Lubiczu Górnym, Pan  Andrzej Krawulski Dyrektor Rejonu Dystrybucji 

w firmie Energa Operator SA, Pan Andrzej Vaterkowski Prezes Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Drwęca Novar”, Pan Mariusz Romanowski Firma Novar (w zastępstwie wyróżnienie 

odebrał Pan Adam Przymorski). Po przekazaniu podziękowań, o godz.9.15 salę obrad opuściła 

Pani Prezes Sadowska oraz Pan Radny Przybylski. 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała 

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku. 

Pan Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów dwóch uchwał: 

 - „uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Kujawsko-

Pomorskiemu na przygotowanie i realizację dróg dla rowerów w ramach zadania pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” 

 - „w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego.” 

W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna Radni jednogłośnie                          

(12 -  „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”) opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do  

porządku obrad.   

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (12- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – 

„wstrzymało się”). 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

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

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

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 30 grudnia – ostatnia sesja, na której został uchwalony budżet na 2017 rok 

 - 5 stycznia – spotkanie z Dyrektorem Muzeum Okręgowego w Toruniu Panem Markiem 

Rubnikowiczem w sprawie prac remontowych na obiektach zabytkowych znajdujących się na 

terenie gminy 

 - 11 stycznia – nagranie przez TV Bydgoszcz programu o aktywności seniorów z gminy Lubicz 

 - 11 stycznia – ZIT w Bydgoszczy 

 - 12 stycznia – Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 - 13 stycznia – Poznań - ZWGWRP 

- 15 stycznia – WOŚP w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym 

- 16 stycznia – wizyta w Rogowie wraz z Panią Kierownik Buczeń i Panem Kierownikiem 

Pilewskim w sprawie parkingu przy kościele 

 - 17 stycznia – Zespół Edukacji KWRiST  

 - 18 stycznia – kwartalna narada techniczna.  

O godz. 9.30 na salę obrad wszedł Radny Przybylski.  

Pan Wójt kontynuował sprawozdanie. 

 - 19 stycznia – Konwent Wójtów 



 

 

 

- 24 – 25 stycznia – KWRiST 

 - 26 stycznia – spotkanie z przedstawicielami Powiatu Toruńskiego w sprawie ścieżki pieszo – 

rowerowej Lubicz – Rogówko  

 - przystępujemy do realizacji budżetu w części inwestycyjnej, chcemy od wiosny do jesieni 

wykorzystać czas na roboty drogowe 

 - prawdopodobnie w drugiej połowie roku przystąpimy do modernizacji dróg – ulice Bankowa                     

i Handlowa 

 - czekamy z decyzją dotyczącą budowy basenu, trwają rozmowy z bankiem    

 - gmina przedstawiła bogatą ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, które będą się odbywały w czasie 

ferii zimowych. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - udział w WOŚP w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym 

 - sprawy z dyżurów: 

 - mieszkańcy pytają o plan zagospodarowania przestrzennego Grębocin – Przydatki, inwestor się 

wycofał, a rolnicy mają problem ze sprzedażą gruntów 

 - p. … z Lubicza Górnego zwróciła się o pomoc w sprawie kłopotów lokalowych i finansowych  

 - Klub Sportowy Gwiazda zakwalifikował się do drugiej ligi, bardzo dobrze współpracuje  

z Klubem Sportowym Flisak 

 - mieszkanki gminy są zainteresowane wyjazdami na basen 

 - Dzień Babci i Dziadka w sołectwach 

 - choinka w Grębocinie i innych sołectwach  

 - wizyta w Powiecie Toruńskim, po rozmowie ze Starostą Toruńskim okazało się, że część                  

z ustaleń z 16 grudnia będzie możliwa do realizacji nie w bieżącym, ale dopiero przyszłym roku, 

partycypacja w kosztach związanych z funkcjonowaniem szkoły muzycznej w Lubiczu Górnym 

ewentualnie od przyszłego roku szkolnego. 

O godz. 9.50 ogłoszono 10 – minutową przerwę. Salę obrad opuścili goście. Na salę obrad weszła 

Radna Karina Wroniecka. 

O godz. 10.00 kontynuowano obrady.  

Pani Dyrektor ZEASiP omówiła projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe nakłada 

na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W gminie 

Lubicz wszystkie sześcioletnie szkoły podstawowe (6 szkół) z dniem 1 września 2017 roku stają 

się szkołami o strukturze klas I-VIII. Natomiast wszystkie publiczne gimnazja (2 gimnazja), które 

wchodziły w skład zespołów szkół – w gminie Lubicz nie było samodzielnych gimnazjów – 

zostają jako klasy gimnazjalne włączone do szkół podstawowych, z którymi tworzyły zespół, czyli 

uczniowie pozostają w tej samej siedzibie. Jest to powrót do stanu sprzed reformy oświaty z roku 

1999, gdzie w tych samych miejscowościach funkcjonowały 8 – letnie szkoły podstawowe. 

Odtworzona sieć zapewnia optymalny dostęp uczniów do szkół w bliskiej odległości od domu. 

Jednocześnie uchwała porządkuje sprawę numeracji szkół, gdyż zgodnie z zaleceniami MEN 

numery powinny być nadawane kolejnym szkołom z tej samej miejscowości, a w gminie Lubicz 

kolejne numery miały szkoły z różnych miejscowości. Uchwała nie zakłada zmian w obwodach 

szkół – zostaje jedynie uporządkowana sprawa Brzezinka, które było wymienione w obwodzie 

dwóch szkół – SP w Gronowie i SP w Młyńcu. Uchwała niesie za sobą skutki finansowe 

spowodowane zmianą tablic i pieczęci części szkół – około trzy tysiące złotych. Skutki finansowe 

są spowodowane także likwidacją do 31 sierpnia 2019 roku gimnazjów, gdyż ubędzie jeden 

rocznik uczniów. W chwili obecnej z powodu braku danych, m.in. nowych ramowych planów 

nauczania, koszty są trudne do obliczenia. Należy także odpowiednio doposażyć pracownie w 4 

szkołach podstawowych.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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



 

 

 

Uchwałę Nr XXX/368/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

O godz. 10.10 na salę obrad weszli dziennikarze TV Bydgoszcz. 

Radna Anzel  oznajmiła, że w kontekście mającego miejsce w środę karambolu w Lubiczu 

Dolnym powraca temat problemów związanych z drogą krajową nr 10. Ubolewamy, że doszło do 

wypadku, ale problem tej drogi dotyka zarówno mieszkańców gminy, jak też wszystkich innych 

jej użytkowników – podkreśliła mówiąca. Wielokrotne pisma i monity do GDDKiA o poszerzenie 

tej drogi, spełzły na niczym. Z autostrady wyjeżdżamy na drogę jednopasmową, na której wciąż 

tworzą się korki. Zarządca drogi powinien zająć się nią jak najprędzej, a z tego co nam wiadomo  

sytuacja w tym miejscu szybko się nie zmieni, ponieważ zarządca drogi – GDDKiA                                    

w najbliższych latach nie przewiduje modernizacji tej drogi i problemy z nią związane nie 

doczekają się prawdopodobnie radykalnego rozwiązania przed rokiem 2024. Duża urbanizacja 

wzdłuż drogi krajowej nr 10, nasilona intensywność ruchu kołowego na DK – 10, której fragment  

z Brzozówki do Lubicza jest końcówką lejka, sprawia, że trudno się tamtędy swobodnie 

przecisnąć i wciąż tworzą się korki – podkreśliła mówiąca dodając, że w związku z powyższym 

Radni zwracają się do posłów o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała  Apel Rady Gminy Lubicz w sprawie poszerzenia 

drogi krajowej nr 10 na odcinku od km 317+500 w miejscowości Lubicz Dolny do granic gminy 

Lubicz tj. do km 320+300 w miejscowości Lubicz Górny.  

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

Apel nr 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie jednogłośnie przyjęto. 

Radna Anzel dodała: „problem poszerzenia DK-10 jest bardzo istotny dla mieszkańców gminy 

Lubicz i żądamy, aby GDDKiA zajęła się zjazdem z autostrady i wjazdem na nią. Rada Gminy 

liczy, że posłowie wesprą jej apel i zajmą się ty problemem”. 

Pan Wójt oznajmił, że gdy ponad 10 lat temu modernizowano tę drogę i oddano do użytku zjazd                  

z autostrady, sytuacja na drodze wyglądała zupełnie inaczej. Od tego czasu nastąpił intensywny 

proces urbanizacji. Przewężenie na zjeździe z autostrady A – 1 w Lubiczu powoduje, że droga 

bardzo się korkuje. Wpływa to negatywnie na funkcjonowanie samego węzła. Kolizja, która 

zdarzyła się w Lubiczu miała miejsce właśnie na przewężeniu przy zjeździe z autostrady. Po 2024 

r. GDDKiA chce o tym mówić, a to jest stanowczo za późno.  

O godz. 10.15 ogłoszono 15 – minutową przerwę.   

Dziennikarze TV Bydgoszcz opuścili salę obrad. 

O godz. 10.30 wznowiono obrady.  

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały uchylającej 

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na 

przygotowanie i realizację dróg dla rowerów w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa                      

i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez 

wybudowanie dróg dla rowerów.”    

Mówiący poinformował, że w uchwale Nr XXIX/355/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 

2016 r. określono, że Gmina Lubicz udzieli dotacji celowej na zadanie pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” w latach 2017-2020. Zgodnie z art.250 pkt.2 

ustawy o finansach publicznych, Gmina udzielając dotacji celowej zawiera umowę, która określa 

w szczególności termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku 

budżetowego. W związku z tym, że w uchwale z dnia 30 grudnia 2016 r. nie dotrzymano zasady 

roczności dotacji, zasadnym jest jej wycofanie z obiegu prawnego. Po ostatnich konsultacjach 

z RIO polecono nam, aby to zadanie umieścić w WPF-ie.  

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

Uchwałę Nr XXX/369/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 5 

Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego.  



 

 

 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że sprawozdanie szczegółowo omówiono na Komisjach 

Połączonych, po czym go odczytała. 

Radna Anzel poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.    

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

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

przyjęto jednogłośnie.  

Ad. 6 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a) 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Przewodniczący poszczególnych komisji odczytali plany pracy.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/370/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b) 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do 

prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Lubicz 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/371/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

O godz. 10.35 na salę obrad wszedł Pan Kierownik Marek Pilewski 

Ad. c) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz 

obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Kierownik Pilewski oznajmił, że obszar do chwili obecnej ma przeznaczenie dopuszczalne 

eksploatację kruszywa. Większość właścicieli doszło do wniosku, że nie da się już eksploatować, 

chcą aby pas przy drodze przekształcić na budownictwo mieszkaniowe, co dla dwóch obszarów 

zostało zrobione, pozostałe tereny pozostają z funkcją rolniczą i zieloną.  

Po stronie gminy kosztów nie ma, kontynuował mówiący. Drogi projektowane są jako 

wewnętrzne. Z prognozy wynika, że jest dużo zysków dla gminy -  oplata adiacencka, renta 

planistyczna. Pozostają koszty wynikające z zdań własnych, tj. uzbrojenie terenu. 

Radna Anzel zapytała, co by było gdyby Rada uchyliła poprzedni plan, na co Pan Pilewski 

oznajmił, że nie można uchylić uchwały o obowiązującym planie. Mogą być roszczenia cywilne – 

np. ktoś ma teren przeznaczony pod eksploatację, a teraz go straci. 

Mecenas Rafał Olewicz oznajmił, że co do zasady uchwałę można uchylić, ale czy to będzie 

wiązało się z kwestią odszkodowawczą, to należałoby gruntownie przeanalizować.  

Ta rzecz wymaga gruntownej analizy, oznajmił Pan Wójt. Dokonajmy analizy skutków, 

porozmawiajmy z ludźmi co o tym sądzą, na ile zmiany ich satysfakcjonują, na ile nie. 

Mecenas Rafał Olewicz zgodził się z przedmówcą. 

Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała o wycofanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz obejmującej tereny pod 

eksploatację kruszywa z porządku obrad.  

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

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem powyższego projektu uchwały z porządku 

obrad. 

Ad. d) 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny  



 

 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/372/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Radna Anzel  poinformowała, że Pan … i Pan … byli na dyżurze w sprawie budowy domu 

pomocy społecznej w Józefowie i poinformowali, że złożą poświadczone notarialnie 

oświadczenie, że będą budować szambo i nie będą wnosić roszczeń o budowę kanalizacji.  

Mówiąca zapytała, czy pismo takie wpłynęło, na co Pan Kierownik Pilewski odpowiedział, że do 

niego to pismo nie trafiło.   

Ad. e) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rogówko 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/373/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f) 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/374/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g) 

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. 

z o.o.  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/375/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

O godz. 10.50 salę obrad opuścił Pan Kierownik Pilewski. 

Ad. h) 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów 

niekwalifikowanych projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez 

wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek” 

Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach  publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń-

Złotoria-Osiek”. Mówiący poinformował, że w ramach współfinansowania projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach  publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń-

Złotoria-Osiek”, Gmina udzielała Powiatowi Toruńskiemu w latach 2013-2015 pomocy 

finansowej. Projekt zakończono w 2015 r. Do rozliczenia pozostały koszty niekwalifikowane 

z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg rowerowych. Zgodnie z umową zawartą w 2013 r. 

partnerzy pokrywają 1/3 kosztów niekwalifikowanych. 

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

Uchwałę Nr XXX/376/2017 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 2017.”  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/377/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. j) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok 



 

 

 

Pan Wójt odczytał zmiany wprowadzone po komisjach połączonych: 

Dział 600 rozdz.60016 

Zwiększono- budowa dróg gminnych – 218.140 zł (w załączniku 3a „Wykaz inwestycji na drogach                          

w Gminie Lubicz w 2017r.” wprowadzono do wykonania zad.pn. „Młyniec Drugi droga nr 100780C 

ul. Świerkowa). 

Dział 900 rozdz.90015 

Zwiększono o 100.000 zł plan wydatków majątkowych na budowę oświetlenia na terenie Gminy 

Lubicz (w załączniku 3b „Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie 

Lubicz w 2017 r.” wprowadzono do wykonania oświetlenie ul. Poganki w Jedwabnie). 

Dział 921 rozdz. 92120 

Zwiększono o 50.000 zł plan na dotacje z budżetu Gminy na prace konserwatorskie prowadzone 

w kościołach w Złotorii (20.000 zł) i Młyńcu (30.000 zł), wpisanych do rejestru zabytków, 

Dział 926 rozdz. 92605 

Zwiększono o 5.000 zł plan na przewozy autokarowe na basen w Ciechocinku. 

Radna Aldona Peregonczuk zapytała, czy została ujęta  kanalizacja ulic Ciechocińskiej i Sosnowej                 

w Złotorii, na co otrzymała odpowiedź, że ulice te są objęte aglomeracją Lubicz i czekają na 

uzyskanie dofinansowania unijnego w ramach ZIT. Wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji         

w aglomeracji Lubicz zostanie złożony w konkursie, który wg informacji Biura ZIT, będzie 

ogłoszony w II kwartale 2017 r. Jeśli do tego czasu  Biuro ZIT nie ogłosi jednak odpowiedniego 

konkursu, zostanie rozważone wybudowanie kanalizacji w tych ulicach z środków własnych Gminy.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/378/2017 Rady Gminy Lubicz o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Lubicz na 2017 rok podjęto jednogłośnie. 

Ad. k) 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Pani Skarbnik poinformowała, że wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 – dane budżetowe dla 

2017 r. zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na dzień 27 stycznia 2017 r., 

wprowadzono aktualne dane, wykreślono kredyt, który nie został zaciągnięty. W załączniku nr 2 do 

wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 

2020 pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów”, uaktualniono limity wydatków 

komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” (uwzględniono usługi dodatkowe m.in. 

odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z posesji, wymiana pojemników na większe). 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXX/379/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z przygotowaną przez ZDGMiK 

informacją dotyczącą cen zakupu nowego samochodu ciężarowego dla ZDGMiK jak i obsługą 

leasingową. 

Przewodnicząca Rady przypomniała, że w przeszłości zakup starych urządzeń skutkował wysokimi 

kosztami ich naprawy i poprosiła o podanie kosztu naprawy starej równiarki.  

Rada Gminy zdecydowała aby zakupić w leasingu nowy samochód dla ZDGMiK. 

Ad. 7 

Składanie interpelacji.  

Nikt z radnych nie złożył interpelacji.  

Ad. 8 

Wnioski i zapytania. 

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 

 - ponownie prosi o interwencję w sprawie nieusuniętego uszkodzenia studzienki telekomunikacyjnej 

przy ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym (wniosek był już składany 28 października 2016 r.) 

 - prosi o interwencję w sprawie posesji przy ul. Dworcowej 45 (dawne ogrody PKP) -sąsiedzi w/w 

posesji proszą o wpłynięcie na właściciela posesji o uporządkowanie zaniedbanego terenu, który 



 

 

 

zakupił. Największym problemem i jednocześnie zagrożeniem jest stary, ponad 40 – letni płot, który 

na odcinku wymienionej posesji przewraca się na chodnik. W tej części chodnika piesi nie mają 

możliwości poruszania się po nim, co dodatkowo  w kontekście jadących często ulicą tirów stwarza 

ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa tych osób.  

-zgłasza problem ul. Mostowej - woda wciąż płynie, jest zła nawierzchnia i brak oświetlenia 

(potrzebne chociaż dwie lampy), Radna prosi o rozwiązanie w przyszłości problemu tej ulicy,  

zwłaszcza, że mieszkają na niej ludzie w podeszłym wieku.  

Pan Wójt wyjaśnił, że ulica Mostowa wymaga budowy fragmentu odwodnienia. Zadanie to zostanie 

wprowadzone do planu. Odnośnie interwencji na ul. Dworcowej 45 – usunięto przepisy, które 

pozwalały dać administracyjnie nakaz oczyszczenia posesji, nie ma narzędzia prawnego, aby to 

nakazać, można jedynie prosić właścicieli. 

Pan Damazy Jarzębowski – Sołtys Lubicza Górnego:  

- pyta kiedy rozpocznie się budowa basenu w Lubiczu Górnym 

- prosi o informacje dotyczące lasku (znajdującego się na skraju ulic Piaskowej, Widokowej i Polnej) 

w Lubiczu Górnym - kiedy rozpoczną się prace, kiedy planowane jest ich zakończenie. 

Pani Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka: 

 - prosi o oświetlenie przystanku w Lubiczu Górnym (przy drodze krajowej w stronę Torunia, 

skrzyżowanie ul. Warszawskiej i drogi w kierunku Krobi) na zielonym świetle jednocześnie skręcają 

w lewo samochody i przechodzą na przejściu piesi – chodzi o dobrą widoczność pieszych 

 - przypomina o braku oświetlenia na zjeździe z drogi krajowej na Mierzynek (ul. Zielona Puszcza) 

 -  przypomina o konieczności przycięcia  drzew na zakręcie ul. Piaskowej wzdłuż nowego chodnika 

 - prosi o zamontowanie ławki na przystanku w Krobi (przy pos. p. Stawskiej). 

Radny Zbigniew Barcikowski, zasugerował ostrożność w związku z planowaną budową basenu, 

ponieważ w skali potrzeb gminy nie wszyscy go oczekują. W czasie zajęć wychowania fizycznego 

szkoły  spoza Lubicza nie będą  w stanie dojechać w ciągu przedpołudnia na basen. Czy zatem będzie 

on dobrze wykorzystany? – zgłosił swe wątpliwości  mówiący. Jest to bardzo droga inwestycja, czy 

jest zatem sens budować basen przy tak dużych kosztach, a być może zbyt małym jego 

wykorzystaniu? – poddał pod rozwagę Radny Barcikowski. 

O godz. 11.30 salę narad opuścił Radny Marek Gliszczyński. 

Następnie Przewodnicząca Rady gminy poinformowała, że Pani Sołtys Grabowca przekazała 

informacje, że zgłosiły się do niej osoby chcące na terenie gminy Lubicz zorganizować festiwal 

Country.  

Pan Bartosz Malicki – Radny Brzeźna, Brzezinka, Rogowa: 

 - informuje, że mieszkanki sołectw boją się samodzielnie poruszać po godz. 16.00,                                

w miejscowościach panuje strach po mającym miejsce w grudniu gwałcie w Rogówku. Radny 

zgłasza, że policja nie podjęła działań prewencyjnych, brak patroli policji, dzielnicowego.  

Pani Karina Wroniecka - Radna Gronowa: 

 - prosi o przycięcie drzew rosnących vis-à-vis przystanku w Gronowie, konary zasłaniają lampy 

i wiosną, kiedy pojawią się liście lampy będą niewidoczne 

 - prosi o naprawienie wiaty przystankowej w Gronówku (zniszczone i oderwane blachy) 

 - prosi o wycenę kosztu pojedynczych lamp solarnych (być może w ramach funduszu sołeckiego 

zostałyby na nie przeznaczone środki w kolejnym roku) 

W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Barcikowskiego mówiąca oznajmiła, że mieszkańcy 

Gronowa jeżdżą na basen do Kowalewa. Koszty są niskie, mało ludzi. Dla mieszkańców tej części 

gminy – dodała Radna Gronowa – basen nie jest inwestycją priorytetową. 

Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego: 

 - informuje, że mieszkańców niepokoi fakt, że w lasku przy ul. Polnej w Lubiczu Górnym nic się nie 

dzieje, Radny pyta kiedy rozpoczną się tam prace 

 - pyta, czy gmina przewiduje dofinansowanie do wymiany pieców węglowych (w związku 

z wysokim zadymieniem Lubicza). 

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy Pan Wójt oznajmił, że pogorszyła się jakość węgla, co 

ma wpływ na obecne zadymienie. W tym roku nie jest możliwe takie dofinansowanie, ale jeśli Rada 

Gminy zgodzi się, to być może gmina w 2018 r. dołoży do wymiany pieców. 



 

 

 

Radna Anzel oznajmiła, że jeśli okazałoby się, że tanieją koszty oczyszczalni przyzagrodowych, to 

być może w kolejnych latach byłoby na nie mniejsze dofinansowanie, a tym samym można by 

dołożyć do wymiany pieców. 

Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego: 

- informuje, że mieszkańcy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym zbierają podpisy pod wnioskiem 

dotyczącym oświetlenia ul. Piaskowej do Komunalnej – jest to droga „do” i „ze” szkoły, często 

uczęszczają nią dzieci, jest ciemno mieszkańcy obawiają się o ich i swoje bezpieczeństwo 

Pan Jarosław Rybiński – Radny Krobi: 

- w rozszerzeniu wniosku Radnej Falkowskiej o zainstalowanie ławki na przystanku przy                 

pos. p. Stawskiej, prosi o oświetlenie tego przystanku (jest ciemno i mieszkańcy zgłaszają, że 

kierowcy MZK nie zauważywszy stojących na przystanku często się po prostu na nim nie 

zatrzymują). 

Radna Anzel oznajmiła, że mieszkańcy skarżą się na brak oświetlenia przy zjeździe na osiedle 

„wachlarzyk” w Grębocinie. Mówiąca wyraziła nadzieję, że firma, która chce budować tam market 

poszerzy drogę i założyć oświetlenie, bo takie deklaracje składała. 

Powraca problem ul. Kolejowej i Kasztanowej. Gmina realizuje plan wieloletni, nie może realizować 

inwestycji na żądanie. 

Następnie prowadząca obrady przypomniała terminy najbliższych spotkań: 17 lutego – komisje 

połączone, 24 lutego sesja. 

Pan Wójt oznajmił, że w ZIT-ie pojawiły się możliwości przesunięcia 500 000 zł z oświetlenia 

ledowego na ścieżki rowerowe. Poza tym Kowalewo zaproponowało wspólne wykonanie ścieżki 

pieszo – rowerowej. W Kowalewie ludzie za darmo oddają ziemię, poza pasem GDDKiA, aby na niej 

wybudować ścieżkę. 

Pani Karina Wroniecka - Radna Gronowa:  

- w kontekście mającej powstać w porozumieniu z Kowalewem Pomorskim ścieżki rowerowej prosi, 

aby ścieżka była przesunięta do głównego skrzyżowania w Gronowie, a nie tylko do wjazdu do CKU. 

Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego: 

- na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym od długiego czasu stoi tir, który zakłóca przestrzeń 

komunikacyjną, przeszkadza w odśnieżaniu w wywozie śmieci, mieszkańcy bezskutecznie zwracali 

na ten fakt uwagę, proszą o skierowanie pisma do policji w tej sprawie 

Radna Anzel poinformowała, że mieszkańcy ulicy Widokowej w Grębocinie wyrażają 

zaniepokojenie faktem regularnie przyjeżdzającego w nocy (ok. godz. 23.00, 24.00) samochodu na 

obcych numerach rejestracyjnych oraz dojeżdżającego do niego od strony Torunia innego auta, mimo 

pism mieszkańców, policja nie pojawiła się na miejscu 

 Ad. 9 

Zakończenie obrad.    

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                          

i o godz. 12.20 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                           

 

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                      Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

                                                                                                      Hanna Anzel 

 

 

 

 

 

 

 

 


