
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXIV/17 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 26 maja 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. 11.00. Powitała przybyłych, 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 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz. 

W głosowaniu jawnym nad powyższym projektem uchwały Radni jednogłośnie (13 - „za”,                       

0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”) opowiedzieli się za jego wprowadzeniem do  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 kwietnia 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

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

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 28 kwietnia – ostatnia sesja 

 - 28 kwietnia – obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Złotorii i Lubiczu Dolnym 

 - 8 maja – narada ZIT 

 - 10 -12 maja – Bruksela – sesja plenarna Komitetu Regionów. 

- 18 maja – udział w I Kongresie Sejmików Województw odbywającym się w Łodzi  

 - mają miejsce spotkania z inwestorami (dwie firmy są zainteresowane terenami pod inwestycje                 

w gminie Lubicz) 

 - prowadzone są rozmowy w sprawie budowy sieci gazowej na terenie gminy Lubicz  

- 23 maja – udział w spotkaniu Prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami ogólnopolskich 

organizacji zrzeszających samorządy, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego.  

Pan Wójt poinformowała również, że Klub Sportowy Drwęca Novar przeszedł w rozgrywkach do                  

I ligi i przedstawił informacje dotyczące zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie gminy. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

 - priorytetem dla obecnego samorządu gminy Lubicz jest budowa dróg i chodników 

 - 28 kwietnia – udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Złotorii  

 - Gminny Dzień Strażaka w Młyńcu Pierwszym 

 - Dzień Strażaka w Grębocinie i Rogowie 

 - 16 maja -  Scrath Day 2017 w SP Młyniec - udział w lekcji programowania, którą prowadzili 

uczniowie klasy pierwszej 

 - 17 maja – spotkanie z mieszkańcami ul. Kasztanowej w Grębocinie 

 - uczestnictwo wraz z Panią Sekretarz w I Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym 

 - udział w konferencji metodycznej „Uczeń nietypowy, czyli wyjątkowy – praca z dzieckiem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, odbywającej się w Lubiczu Górnym 

 - 25 maja udział w podsumowaniu gminnego konkursu fotograficznego "Bliżej lasu - cztery pory 

roku  w obiektywie"  

 - 25 maja – udział w konferencji "Bezpieczeństwem zakręceni" w ramach realizacji "Programu 

Wspierania Rodziny".  

 Sprawy z dyżurów: 

- w Lubiczu Górny zawiązało się nowe stowarzyszenie 

-   mieszkańcy Grębocina pytają co z planem Przydatków. 



 

 

 

O godz. 10.10 ogłoszono 10 minut przerwy. 

O godz. 10.20 wznowiono obrady.  

Ad. 5 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a)  

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Krobia i Mierzynek 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/426/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b)  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/427/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. c)  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/428/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. d)  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Kopanino 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/429/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e)  

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi  Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/430/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f)  

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/431/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g)  

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/432/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

 



 

 

 

Ad. h)  

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/433/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. i)  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/434/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. j)  

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Jedwabno 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/435/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k)  

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/436/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. l) 

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce   

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/437/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Bluszczowa” w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/438/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Wójta Gminy Lubicz. Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

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

Uchwałę Nr XXXIV/439/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. m) 

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

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków, które nastąpiły                    

w stosunku do materiałów przekazanych na komisje połączone (zgodnie z projektem uchwały                 

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

Mówiąca poprosiła o wprowadzenie do omawianego projektu uchwały następujących zmian: 

 - utworzenia planu wydatków na kwotę 64 808 zł na zadanie pn. „Nowe horyzonty aktywnej 

integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia 

wykluczenia społecznego – edycja 2017 r.” realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy 

wymiar 2020”, z tego: 50 000 zł – dofinansowanie z budżetu państwa, 14 808 zł – środki własne  



 

 

 

 - zmniejszenie o 42 000 zł zadania pn. wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Słonecznej, 

Porannej oraz Lampkowskiego (na odc. od ul. Owocowej do Strugi Toruńskiej) w Grębocinie wraz            

z bud. Kanalizacji deszczowej i zwiększenie o 42 000 zł zadania wykonanie projektu budowlanego                  

i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi. 

O godz. 10.35 ogłoszono pięć minut przerwy. 

O godz. 10.40 wznowiono obrady.  

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie każdą zawnioskowaną zmianę z osobna. Radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za ich wprowadzeniem (13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

     Pan Wójt odczytał  projekt uchwały łącznie z wprowadzonymi zmianami.  

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

Uchwałę Nr XXXIV/440/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. n) 

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

     Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

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

Uchwałę Nr XXXIV/441/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

  Ad. 6 

    Składanie interpelacji.  

    Radna Peregonczuk złożyła interpelację  w sprawie budowy kanalizacji w Złotorii. 

    Ad. 7 

    Wnioski i zapytania. 

Radna Maria Błaszczyk odczytała pismo mieszkańców Złotorii z ulicy Szkolnej i Ciechocińskiej                

w sprawie utwardzenia nawierzchni powyższych ulic.    

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo mieszkańców ul. Pomorskiej                        

w Złotorii w sprawie naprawienia ślepej ulicy przy ul. Pomorskiej  (wjazd Pomorska 27 i 39).    

Radna Magdalena Borowska przypomniała, że na ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym (w stronę 

Warszawy) miały być zaasfaltowane dziury. 

Radny Juliusz Przybylski poprosił o przekazanie policji informacji dotyczącej jeżdżących w lasku                           

w Lubiczu Górnym (ul. Kołlątaja – w stronę ul. Komunalnej) quadów; poza hałasem, na który skarżą 

się mieszkańcy zagrożone jest bezpieczeństwo pieszych. 

Radny Zbigniew Barcikowski poprosił o uporządkowanie terenu koło figurki św. Józefa w Młyńcu 

Pierwszym, która w czerwcu będzie święcona (drzewa i gałęzie zasłaniają figurkę).  

Radna Teresa Klawińska zapytała, czy w wakacje, wzorem roku ubiegłego, będzie zorganizowany 

wyjazd dla dzieci.  

Radny Bartosz Malicki poprosił o sukcesywne uprzątnięcie rowów na terenie całej gminy. 

Radna Danuta Staniszewska: 

 - prosi o przekazanie do Powiatu informacji, że kosiarki rotacyjne nie spełniają swej roli przy 

koszeniu rowów, Radna prosi aby używano kos spalinowych 

 - pyta kiedy będzie naprawiona droga w Jedwabnie. 

Radna Hanna Anzel: 

 - pyta co z realizacją wniosków z komisji wyjazdowych dotyczących Krobi 

  - prosi o wyszczególnienie kiedy zostaną wykonane wnioski z komisji wyjazdowych 

 - pyta dlaczego nie może być zrobiony próg zwalniający na ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym      

(w Grębocinie na ul. Szkolnej na drodze bez chodników jest próg zwalniający, 

       Ad.8 

    Zakończenie obrad.    

    Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie         

    i o godz. 11.00 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

   Protokołowała   

   Marzena Robaczewska                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                      Hanna Anzel 


