
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXVIII/17 

      z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 października 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. 14.30. 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 punktu  4 g, tj. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały                         

Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.  

- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny udziału we współwłasności nieruchomości. 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu  4g  - projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości Radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (14- „za”, 0 – „przeciw,”                   

0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie                               

(głosowanie: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 3. 

Informacja Wójta Gminy Lubicz o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Pan Wójt przekazał głos Pani Dyrektor ZEASiP, która przedstawiła szczegółową prezentację 

dotyczącą realizacji zadań oświatowych w gminie Lubicz w roku szkolnym 2016/2017. Mówiąca 

zreferowała następujące zagadnienia: 

 - struktura placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017  

 - ilość uczniów w szkołach (stan wg SIO na 30 września 2016 r.) 

 - ilość uczniów spoza gminy, uczących się w szkołach gminnych 

 - ilość uczniów z gminy Lubicz realizujących obowiązek szkolny poza gminą w roku szkolnym 

2016/2017 

- dzieci w przedszkolu publicznym 

- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach niepublicznych 

- uczniowie objęci opieką świetlicy 

- uczniowie  potrzebujący pomocy specjalisty 

- oddziały specjalistyczne 

- nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

- nauczyciele według stopni awansu zawodowego 

- nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka”, nauczyciele według 

stopnia awansu zawodowego 

- etaty specjalistyczne 

- koszt kształcenia ucznia 

- urlopy zdrowotne nauczycieli 

- średnie wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w szkołach 

- wyniki egzaminu gimnazjalnego 

 - wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty  

 - sukcesy uczniów 



 

 

 

 

- pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki  

- wyprawka szkolna 

- zestawienie finansowe 

- realizacja wydatków. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz zawnioskowała o przeanalizowanie możliwości  uruchomienia 

w przyszłym roku dowożenia dzieci z Jedwabna oddzielnym kursem do szkoły w Lubiczu Dolnym.  

Mówiąca, dziękując Pani Dyrektor ZEASiP za omówienie realizacji zadań oświatowych w gminie 

Lubicz w roku szkolnym 2016/2017, podkreśliła dużą aktywność szkół i działania na rzecz 

środowiska lokalnego. Radna Anzel zwróciła też uwagę, że dużo dzieci z Gronowa uczęszcza do 

szkoły podstawowej w Turznie. 

Pan Wójt oznajmił, że wyniki egzaminów zawsze można podnieść, na co liczy w kolejnych latach.  

Radna Peregonczuk podkreśliła, że Radni widzą pracę i starania nauczycieli. Mówiąca podziękowała 

za trud wkładany w nauczanie młodego pokolenia. Radna poddała też pod rozwagę pomysł 

cyklicznego organizowania spotkań (w których Radni też chętnie wzięliby udział) i pokazywania 

nauczycieli z pasją, ich działań i podejmowanych inicjatyw (wzorem Szkoły Podstawowej w Lubiczu 

Dolnym).    

Radna Teresa Klawińska podkreśliła, że jest dumna z faktu, iż w gminie Lubicz nauczyciele 

podejmują duży wysiłek, aby stworzyć właściwy klimat i atmosferę w szkołach. Mówiąca podzieliła 

się też spostrzeżeniem na temat problemów uczniów we współczesnej szkole i trudu pracy 

nauczycieli. 

Pani Dyrektor Joanna Ardanowska, odnosząc się do wyników egzaminu gimnazjalnego z języka 

angielskiego w gimnazjum w Lubiczu Górnym oznajmiła, że problemem dużych szkół jest  fakt, że 

grupy są duże liczebnie, jak w przypadku Lubicza Górnego – klasa 24 – osobowa. W związku 

z powyższym trudniej się pracuje z tak liczna grupą, niż np. o połowę mniejszą. Dopiero klasa licząca 

powyżej 25 – osób może być podzielona na grupy. W przypadku klas 24 – osobowych taki podział nie 

może być przeprowadzony. Liczebność grup ma duże przełożenie na wyniki nauki.         

Radny Bartosz Malicki zwrócił uwagę, że na przedstawionej przez Panią Dyrektor Bogdanowicz -   

Kopeć prezentacji dużo było mówione na temat osiągnięć sportowych. To coś co cieszy, oznajmił 

mówiący. Wiemy, że XXI wiek to  problem otyłości wśród młodzieży. Obecnie coraz więcej 

rodziców kładzie nacisk na potrzebę aktywnego spędzania czasu w szkole przez dzieci. Radny wyraził 

nadzieję, że „będziemy na tyle konkurencyjni jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe oraz wyniki, że uda 

się pozyskać uczniów uczęszczających obecnie do Turzna na rzecz Gronowa”. Szkoły z małą liczbą 

uczniów w klasie cieszą się wśród rodziców dużą popularnością i dobrze byłoby żeby takie szkoły jak 

Gronowo czy Młyniec Pierwszy miały uczniów z naszej gminy, podkreślił mówiący.      

Radna Anzel oznajmiła, że oświata w gminie Lubicz zawsze była, jest i będzie najważniejsza. 

Mówiąca podziękowała dyrektorom za rok dobrej współpracy. 

O godz.13.05 ogłoszono 10 minutową przerwę. Dyrektorzy opuścili salę obrad. 

O godz. 13.15 kontynuowano obrady.  

Ad. 4 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a) 

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

2016/2017 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/498/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b) 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/499/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 



 

 

 

 

Ad. c) 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/500/2017 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.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/501/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/502/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/503/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g) 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. został 

wycofany z porządku obrad. 

Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości.  

W projekcie uchwały wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Kujawsko-

Pomorskiego udziału we współwłasności w wymiarze stanowiącym 16905/29659 działki  

nr 170/3 położonej w m. Grabowiec gm. Lubicz o powierzchni 0,0027 ha, dla której Sąd Rejonowy 

w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00032200/5. Dokonanie darowizny następuje 

z przeznaczeniem na ścieżkę pieszo-rowerową na trasie Złotoria – Grabowiec – Osiek. 

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

Uchwałę Nr XXXVIII/504/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. h) 

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

Uchwałę Nr XXXVIII/505/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. i) 

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

Uchwałę Nr XXXVIII/506/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. j) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Marzeń” w miejscowości Krobia 



 

 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/507/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Twórcza” w miejscowości Krobia  

Radna Anzel (na prośbę sołtysa oraz mieszkańców) zgłosiła wniosek o zmianę nazwy ulicy 

z „Twórcza” na „Zaczarowana”.  

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

Radni jednogłośnie zdecydowali o zmianie nazwy ulicy. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Zaczarowana” w miejscowości 

Krobia.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/508/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. l) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Cudna” w miejscowości Krobia  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/509/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł) 

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

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

Mówiąca poprosiła o wprowadzenie do omawianego projektu uchwały następującej zmiany: 

utworzenie planu wydatków w wysokości 1 041 zł na zadanie pn. „Kanalizacja aglomeracji Lubicz” 

z przeznaczeniem na wypis z rejestru gruntów, w celu uzyskania decyzji środowiskowej z Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (środki z przesunięcia z planu na promocję jednostki). 

Pani Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zawnioskowaną zmianę. Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za jej wprowadzeniem (14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

    Pan Wójt odczytał projekt uchwały łącznie z wprowadzonymi zmianami.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/510/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. m) 

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

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XXXVIII/511/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Salę obrad opuścił Radny Zbigniew Barcikowski. 

Ad. 5 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

- 22 września – ostatnia sesja 

- 25 września – Szczecin – spotkanie regionalne z wójtami gmin zachodniopomorskich 

- 27 września – KWRiST 

- 30 września – Brzezinko - jubileusz 90- lecia OSP  

-2-3 października – Poznań  - spotkanie z profesorem K. Ziemskim -  ekspertem powołanym przy 

Prezydencie RP ds. prawa samorządowego   

- 4 października – spotkanie z prezesem Rubachem w  sprawie inwestycji drogowych  

- 5 października – wizyta w firmie Pacific w Lubiczu Dolnym 

- 6 października – spotkanie w urzędzie gminy z przedstawicielami OSP Gronowo 

- 7 października – rozgrywki piłki ręcznej   

- 8 października – Lubicz Górny - inauguracja roku akademickiego Wydziału Zamiejscowego 

Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie 

- 9 – 11 października – sesja Komitetu Regionów 



 

 

 

- 12 października – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

- 13 października – Dzień Edukacji i Spotkanie Pokoleń 

- 14 października – zawody jeździeckie w Grabowcu o puchar Wójta Gminy Lubicz 

- 18- 20 października – XVII Kongres Gmin Wiejskich 

- 26 października – Warszawa - udział w posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów Setnej 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.  

Salę obrad opuścił Radny Juliusz Przybylski.  

Następnie Pan Wójt podjął temat inwestycji drogowych na terenie gminy.   

Ad. 6 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

- 19 -20 października - XVII Kongres Gmin Wiejskich 

- klub sportowy Flisak w przyszłym roku obchodzi 50 – lecie istnienia, w związku z powyższym 

należy zabezpieczyć środki w budżecie 2018 roku na zakup dla klubu szatni kontenerowych  

- sprawy z dyżurów w głównej mierze dotyczą dróg i planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ad. 7 

Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 

rok. 

W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o złożonym przez 

siebie oświadczeniu majątkowym, o oświadczeniach złożonych przez Radnych Gminy Lubicz oraz 

o oświadczeniu złożonym przez Wójta Gminy Lubicz. Wszystkie oświadczenia złożono 

w ustawowym terminie.  

Następnie Wójt Gminy odczytał informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników urzędu Gminy wydających decyzje 

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

Ad. 8 

Składanie interpelacji 

Interpelacje na piśmie złożyli następujący Radni: Aldona Peregonczuk i Maria Błaszczyk, Marek 

Gliszczyński. 

Ad. 9 

Wnioski i zapytania 

Pani Aldona Peregonczuk  – Radna Złotorii: 

- wnioskuje o uzupełnienie oświetlenia ulicznego – ulicy Różanej (od strony ul. Liliowej w Złotorii)   

Pan Jarosław Rybiński - Radny Krobi: 

- prosi o zabezpieczenie środków w budżecie 2018 roku na wykonanie asfaltu przy przedszkolu 

w Krobi na ul. Osikowej 

- wnioskuje o wodociąg na ul. Leszczynowej w Krobi (w bok od Osiedlowej, gdzie nie ma wody)  

Pani Mariola Falkowska - Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 

 - wnioskuje o uwzględnienie w budżecie 2018 roku wykonania oświetlenia w Mierzynku na ul. 

Zielona Puszcza (projekt już jest zrobiony)  

Pan Zbigniew Barcikowski – Radny Młyńca Pierwszego, Młyńca Drugiego, Józefowa powtórzył 

wniosek złożony na komisjach połączonych dotyczący odświeżenia granic drogi gminnej w Młyńcu 

Pierwszym.   

Ad. 10 

Zakończenie obrad.    

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

14.30 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

   Protokołowała   

   Marzena Robaczewska                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                      Hanna Anzel 


