
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXVI/17 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

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

Otworzyła o godz. 12.00 a zakończyła o godz. 13.30. Powitała przybyłych, na podstawie listy 

obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku. 

Pani Przewodnicząca zawnioskowała o: 

- wycofanie z porządku obrad punktu  3 - informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz 

działalności między sesjami 

- wycofanie z porządku obrad punktu  4 - informacja Przewodniczącego Rady o działalności między 

sesjami 

 - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany przyjętego Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023. 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu  3 - informacja Wójta z wykonania 

uchwał Rady oraz działalności między sesjami, Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym 

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

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu  4 - informacja Przewodniczącego 

Rady o działalności między sesjami, Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym  (15- „za”,  

0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

W głosowaniu jawnym nad prowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany 

przyjętego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023 Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (15- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (15- „za”, 0 – „przeciw,”                   

0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

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

Następnie Przewodnicząca Hanna Anzel w imieniu Radnych Rady Gminy Lubicz przekazała Pani 

Danucie Szewczyk - długoletniej Kierownik Referatu Podatkowego list gratulacyjny z okazji przejścia 

na emeryturę oraz wyraziła wdzięczność za wspaniałą współpracę i wspólne kreowanie polityki 

podatkowej w gminie Lubicz. 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

Punkt został wycofany z porządku obrad. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

Punkt został wycofany z porządku obrad. 

Ad. 5 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a)  

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/464/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b)  

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017 – 2020 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   



 

 

 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/465/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. c)  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu 

murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/466/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. d)  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/467/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e)  

w sprawie uchylenia uchwały Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/468/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f)  

o zmianie uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania 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.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/469/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g)  

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

Uchwałę Nr XXXVI/470/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. h)  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/471/2017 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 : 15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXVI/472/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. j)  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   



 

 

 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/473/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k)  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/474/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. l)  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/475/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł)  

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

Uchwałę Nr XXXVI/476/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany przyjętego 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023. Projekt uchwały był 

omawiany na Komisjach Połączonych.   

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

Uchwałę Nr XXXVI/477/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. m)  

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

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

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/478/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. n)  

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

Pani Skarbnik omówiła projekt powyższej uchwały.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVI/479/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 6 

    Składanie interpelacji.  

    Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

    Ad. 7  

    Wnioski i zapytania.  

Pani Aldona Peregonczuk– Radna Złotorii: 

 - prosi o dofinansowanie w kwocie 400 zł miesięcznie do zajęć tenisa stołowego dla uczniów szkoły 

podstawowej w Złotorii.  

Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego: 

- prosi o wycięcie gałęzi (lub postawienie lustra) na skrzyżowaniu ul. Piaskowej i Polnej w Lubiczu 

Górnym  

 -prosi o wymianę zniszczonego znaku „zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”                                           

na nowy (skrzyżowanie ulic Polnej z Piaskową w Lubiczu Górnym). 

Mówiący podziękował również za nowy plac zabaw. 



 

 

 

 

 

Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego: 

- prosi o opracowanie programu i zabezpieczenie środków finansowych w 2018 roku                          

na dofinansowanie  do zmiany ogrzewania na gazowe (mieszkańcy ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym 

chcą wymienić starą instalację i liczą na możliwość dofinansowania). 

Mówiąca podziękowała również Radnym za współpracę i umożliwienie złożenia wniosku o plac 

zabaw.   

Pan Zbigniew Barcikowski - Radny Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego: 

- mieszkańcy Młyńca Drugiego planują jesienią bieżącego roku wykonać chodnik łączący już 

istniejące dwa chodniki biegnące od strony Młyńca Pierwszego do kościoła; w związku                       

z powyższym  Radny prosi ZDGMiK o wytyczenie przebiegu powyższego chodnika  

- w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok mieszkańcy planują przeznaczenie środków na budowę 

progów zwalniających i luster drogowych, po przeprowadzeniu procedury uchwalenia funduszu 

sołeckiego Radny prosi o zakup i zainstalowanie powyższych przez ZDGMiK   

- zwraca uwagę, że obecnie jest dobry moment na uzupełnienie kamieniem dróg gruntowych, a tym 

samym zaoszczędzenie pracy równiarki   

 - wraz z Radną Mariolą Falkowską wnioskuje o przedłużenie linii MZK nr 35 jadącej z Krobi do 

Lubicza przez Mierzynek, Józefowo, Młyniec Drugi. 

Mówiący zaproponował również zinwentaryzowanie hydrantów na terenie Młyńców i oznakowanie 

czynnych, na co Pan Wójt odpowiedział, że hydranty są zinwentaryzowane, lista sprawnych jest 

w posiadaniu OSP. Problem, jaki czasem się pojawia, to słabe ciśnienie. Niemniej jednak strażacy 

wiedzą skąd brać wodę i które hydranty są sprawne.  

Radny Barcikowski poinformował również, że po raz kolejny prowadzony jest nabór do Wydziału 

Zamiejscowego w Lubiczu Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. 

Pan Bartosz Malicki - Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa: 

 - zwraca uwagę na konieczność wykoszenia poboczy przed zimą 

 - poddaje pod rozwagę podświetlenie w czasie przyszłorocznego festynu napisu „Lubickie Lato.” 

Mówiący podziękował za nagłośnienie informacji dotyczących odbywającego się w Lubiczu Górnym 

w czasie festynu „Lubickie Lato” poboru krwi, dzięki czemu dużo osób oddało krew. Radny Malicki 

oznajmił, że podejmowane są działania w celu pozyskania sponsorów na rzecz Gminnego Klubu 

Honorowych Dawców Krwi.   

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 

 - projekt kanalizacji ul. Szkolnej i Dworcowej w Lubiczu nie zadawala mieszkańców, nie rozwiąże 

on problemów spływającej wody, która wdziera się na posesje, na których pojawia się już pleśń. 

Materiał wzmacniający spływa ul. Szkolną w stronę ul. Dworcowej. Mieszkańcy oczekują bardziej 

radykalnych rozwiązań niż sam projekt, Radna prosi o uwzględnienie powyższego. 

Mówiąca poinformowała, że Klub Honorowych Dawców Krwi w Lubiczu ma nowego prezesa, 

którym został Pan Radny Bartosz Malicki. Radna Klawińska podziękowała za zorganizowanie 

ciekawych zajęć wakacyjnych dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Lubiczu Dolnym. 

Pani Mariola Falkowska - Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 

 - prosi o przycięcie gałęzi zasłaniających lampę uliczną na ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym                     

(za szkołą w stronę myjni), słaba widoczność zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi. 

Radna podziękowała za plac zabaw w Lubiczu Górnym oraz za spowalniacz w Mierzynku na ul. 

Zielona Puszcza. Mówiąca  poinformowała również o wizji lokalnej przeprowadzonej wraz z Radnym 

Przybylskim i członkami Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza na ul. Komunalnej w celu 

ustalenia miejsc wymagających doświetlenia oraz o fakcie zakończonej budowy chodnika 

w Mierzynku. 

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

- prosi o aktualne informacje dotyczące budowy ścieżki pieszo - rowerowej w Nowej Wsi.  

Pani Danuta Staniszewska – Radna Jedwabna i Rogówka zwróciła uwagę, na przewróconą w czasie 

wichury i do tej pory leżącą tablicę informacyjną o  współfinansowaniu drogi powiatowej.   

 



 

 

 

Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz: 

 - podkreśla priorytetowość wykonania odwodnienia ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym, wnosi o pilne 

o zrobienie na tym odcinku zakazu wjazdu tirów  

 - w imieniu p. W.  z Lubicza Górnego przedstawia problem wody spływającej na jego posesję 

 - w imieniu p. W.  z Lubicza Górnego prosi o zwrócenie się z wnioskiem do kolei o przycięcie 

rosnących na nasypie topoli  

 - prosi o utwardzenie drogi od ul. Piaskowej (przy myjni) do ul. Przy Lesie w stronę szkoły                        

(w pobliżu posesji p. B.) 

 - Pan Lipiński z ul. Rzemieślniczej (odnoga przy trakcie kolejowym) w Lubiczu Górnym prosi 

o nawiezienie kruszywa na drogę, które mieszkańcy sami już sobie rozsypią 

 -u prosi o usunięcie wystających płyt na ul. Okrężnej w Grębocinie, które uniemożliwiają koszenie 

poboczy. 

Pan Damazy Jarzębowski – Sołtys Lubicza Górnego poinformował, że nowo powstały plac zabaw 

w Lubiczu Górnym był bardzo potrzebny, cieszy się dużym powodzeniem, jest wręcz oblegany. 

Mówiący podkreślił, że park w Lubiczu Górnym również należałoby jak najszybciej uruchomić.  

     Radna Anzel poinformowała, że projekt przebudowy drogi krajowej nr 15 biegnącej przez Grębocin  

     wprowadza wiele ograniczeń, w tym dostęp do centrum miejscowości. W związku z powyższym 

mówiąca razem z Panem  Wójtem i Panią Kierownik Buczeń wybiera się do siedziby GDDKiA 

w Bydgoszczy na rozmowy w powyższej sprawie.   

     Radny Jarosław Rybiński przypomniał, że na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim było mówione, że     

    gmina dołoży do budowy chodnika w Krobi (do Bartorexu), tymczasem chodnika nie ma.        

    Przewodnicząca Rady potwierdziła, po czym wyjaśniła, że Powiat zrobił projekt, ale na inny odcinek    

    drogi i ten został wykonany.    

    Ad.8 

    Zakończenie obrad.    

    Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie i o godz. 

13.30 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

   Protokołowała   

   Marzena Robaczewska                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                      Hanna Anzel 


