
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXIX/17 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 24 listopada 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. 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 punktu  4t tj. projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp.z o.o.    

- wycofanie z porządku obrad punktu  4a tj. projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: 

Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej 

- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

- wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu  4t  - projektu uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp.z o.o., Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 4a tj. projektu uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz 

Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

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

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku Radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały o zmianie uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (11 - „za”, 0 – „przeciw”,                   

0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie                               

(głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 3. 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami: 

 - 27 października – ostatnia sesja 

 - 27 października  - konferencja w Lubiczu Dolnym inaugurująca projekt „Let’s code it! Teacher 

hackaton” realizowany w ramach programu Erasmus+ 

- 3 listopada -posiedzenie Zarządu LGD „Podgrodzie Toruńskie”  

 -8 listopada– spotkanie strategiczne z Lubickimi Wodociągami dotyczące inwestycji kanalizacyjnych 

i wodociągowych w 2018 roku 

 - 8 listopada – ustalenie programu obchodów 100 – lecia odzyskania prze Polskę niepodległości 

 - 9 listopada – olimpiada wiedzy rolniczej w Rogówku 

 - 9 listopada – pogrzeb byłego radnego I kadencji oraz współzałożyciela Komitetu Obywatelskiego, 

śp. Jacka Dorocha 



 

 

 

 - 10 listopada – udział w odbywających się w Złotorii Obchodach 99 Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości 

 - 13 listopada – rozstrzygnięcie konkursu "Piękna zagroda" i wręczenie pucharów  

 - 13 listopada – spotkanie ZIT-u w Karbówku 

 - 14 listopada – uzgodnienia dotyczące nieruchomości przy drodze wojewódzkiej w Grabowcu  

 - 15 listopada – podpisanie umowy na modernizację ul. Bankowej 

 - 15 listopada -  wizyta Rady Rodziców z Lubicza Dolnego  

 - 17 listopada – spotkanie z projektantami ścieżki rowerowej Lubicz Górny – Nowa Wieś - Złotoria 

 - 20 listopada – Zgromadzenie Walne Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” 

 - 20 listopada – spotkanie z wójtami okolicznych gmin 

 - 21 listopada – Komisja Edukacji Młodzieży i Badań Naukowych w Brukseli 

 - 22 listopada – udział w konferencji z udziałem Prezydenta RP "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie 

o polskiej wsi"  oraz wystąpienie dotyczące polskiej wsi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

 Ad. 4 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a)  

projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

wycofany z porządku obrad 

Ad. b)  

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

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/512/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. c)  

w sprawie uchylenia uchwały: Nr XXVII/310/2012 z dnia 28 września 2012 r. w części dotyczącej 

załącznika graficznego nr 1, Nr XXXI/357/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. i Nr XXXIX/426/2013 z 

dnia 24 lipca 2013 r.  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/513/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. d)  

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/514/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e)  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej 

w Gronowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gronowie 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/515/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f)  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Młyńcu 

Pierwszym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Młyńcu Pierwszym  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/516/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 
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Ad. g)  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Złotorii 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Złotorii 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/517/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. h)  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 

w Lubiczu Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego 

w Lubiczu Dolnym 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/518/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. i)  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie, w skład którego wchodzi 

jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie oraz Gimnazjum nr 2 im. 

Jana Pawła II w Grębocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Grębocinie 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/519/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. j)  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu 

Górnym, w skład którego wchodzi jedynie sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza 

Kościuszki oraz Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 

Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/520/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k)  

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/521/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. l) 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/522/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Renesansowa” w miejscowości Mierzynek 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/523/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

 

 



 

 

 

Ad. m)  

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 2018 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.  

Pan Wójt przedłożył Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/524/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. n) 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/525/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. o) 

o zmianie 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 : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/526/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. p) 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. ”budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze 

powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/527/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. r) 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Lubickich Wodociągów Spółki z o.o. w Lubiczu 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/528/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. s) 

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 

31 marca 2018 roku 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/529/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. t) 

projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp.z o.o. 

został wycofany z porządku obrad. 

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. 

Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 



 

 

 

Uchwałę Nr XXXIX/530/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. u) 

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

Uchwałę Nr XXXIX/531/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Jako kolejny, Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

 Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIX/532/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

O godz. 9.50 ogłoszono piętnastominutową przerwę. 

O godz. 10.05 kontynuowano obrady. 

Ad. 5 

Składanie interpelacji 

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

Ad. 6 

Wnioski i zapytania 

Pani Danuta Staniszewska - Radna Rogówka i Jedwabna: 

 - informuje o bardzo złym stanie drogi Rogówko – Młyniec oraz  drogi od posesji p. K. do betoniarni 

(wjazd z drogi powiatowej), prosząc o podjęcie działań celem poprawy sytuacji 

- przedkłada wniosek mieszkańców Rogówka i Grębocina – Przydatki dotyczący  odtworzenia granic 

drogi, która jest zbyt wąska   

Pani Aldona Peregonczuk  – Radna Złotorii: 

- prosi o sprawdzenie, czy ze względów formalnych sołectwo Złotoria mogłoby posiadać swój herb 

(propozycja pojawiła się na zebraniu wiejskim) 

- wnioskuje o ukierunkowanie cieku wodnego przy działkach 206/3, 206/6, poprzez włożenie rury                

i zasypanie jej, co umożliwiłby przejazd przez obecną drogę. W aktualnym stanie jest ona  

nieprzejezdna w związku z bardzo dużą ilością wody, która nie ma jak uchodzić i rozlewa się na 

drogę.  Radna pyta czy nie jest  możliwa wcześniejsza niż w 2019 roku  realizacja powyższego (nie 

chodzi tu o przepust i zdaniem Radnej nie wiąże się z nakładami inwestycyjnymi). 

Pani Sekretarz w nawiązaniu do pierwszego wniosku odpowiedziała, że herb mogą mieć tylko 

jednostki, które mają osobowość prawną. 

Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego: 

- wnioskuje o zasypanie dziur na pętli autobusowej w Lubiczu Górnym 

- wnioskuje o działania doraźne - zasypanie i utwardzenie ulicy Handlowej 

- w związku z odpowiedzią na interpelację sprzed kilku miesięcy, informującą, że przystanek 

końcowy w Lubiczu Górnym na osiedlu miał być już dawno naprawiony, Radny informuje, że 

powyższe do dzisiaj nie zostało wykonane 

- pyta w imieniu stowarzyszenia z Lubicza Górnego czy do Świąt Bożego Narodzenia zostanie 

uruchomione oświetlenie na ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym  

- poddaje pod rozwagę udostępnienie map (o ile takie są) mieszkańcom Krobi z zaznaczoną  

melioracją i uświadomienie ich, że wiele pojawiających się obecnie problemów wynika właśnie 

z poprzerywanej przez budujących się mieszkańców melioracji. 

Pani Karina Wroniecka – Radna Gronowa i Gronówka: 

 - zwraca uwagę na fakt, że MPO nie przyjeżdża po śmieci do Gronowa ze względu na 

nieprzejezdność drogi gminnej, Radna prosi o podjęcie działań w tej sprawie 

- wiosną (przy okazji budowy ul. Lipowej) miały być załatane dziury na osiedlu w Gronowie, Radna 

ponownie prosi o realizację powyższego. 

Radna podziękowała za możliwość zorganizowania etapu powiatowego olimpiady rolniczej oraz za 

konkurs Piękna Zagroda. 

Pani Mariola Falkowska - Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 



 

 

 

 - wnioskuje o skierowanie równiarki na ul. Farmerską w Mierzynku i na drogę przyległą do  niej tj. 

prowadzącą  w kierunku posesji p. T. i p. K.   

Pan Jarosław Rybiński - Radny Krobi: 

- informuje, że na skrzyżowaniu ulic Długiej z Jaśminową w Krobi do tej pory nic nie zostało 

zrobione, Radny prosi o udrożnienie dojazdu do pierwszej posesji (miesiąc temu było pismo                         

z ZDGMiK, że zostanie to uporządkowane)  

 - zgłasza fakt, że „ulica Makowa przy szeregowcach (droga gminna przy ostatnim szeregowcu)                 

w ogóle nie została ruszona” 

 -  zgłasza fakt, że ul. Jaśminowa jest nieprzejezdna. 

Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego: 

- ponawia wniosek z zebrania wiejskiego dotyczący oznakowania słupkami odblaskowymi  wjazdu ze 

starej „10” w ul. Kolejową w Lubiczu Dolnym oraz prosi o podcięcie utrudniających widoczność 

gałęzi młodego dębu.  

Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz: 

- zwraca uwagę na fakt, że ulica Przydatki w Grębocinie po zaoraniu ziem  jest zawłaszczana przez 

rolników 

 - mieszkańcy pytają, czy są informacje dotyczące przejścia na dwupasmówce, która ma być 

budowana w Grębocinie (mieszkańcy proszą o spotkanie, wyjaśnienie i pokazanie im  ewentualnych 

planów)  

 - wnioskuje, aby budżet na 2018 rok, który zostanie uchwalony w grudniu br. był realizowany już od 

początku stycznia. 

Mówiąca podziękowała wiceprzewodniczącym za zastępowanie jej na dyżurach i imprezach 

środowiskowych. 

Następnie odczytano korespondencję: 

1) pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Złotorii w sprawie wykończenia w pierwszym 

kwartale 2018 roku placu zabaw znajdującego się przy szkole poprzez wykonanie na tym obiekcie 

plac budowlanych (odwodnienia, uzupełnienia żwirem jego powierzchni, w razie konieczności 

wykonania prac brukarskich, ewentualnie zaopatrzenia placu zabaw w ławeczki) 

Stanowisko Rady: 

Rada Rodziców, wzorem praktyk mieszkańców innych miejscowości, powinna zakup ławek 

i wnioskowane prace zrealizować w ramach funduszu sołeckiego.   

2) pismo Pani … z Lubicza Górnego dotyczące zmotywowania Spółki Lubickie Wodociągi do 

podjęcia radykalnych kroków w celu skutecznego usunięcia z domu wnioskodawczyni  wyziewów                    

z rur kanalizacyjnych   

3) wyjaśnienie Pani Kierownik GOPS na zapytanie dotyczące genezy realizowanych działań takich 

jak: „Spotkania z pasją”, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubicz, zajęcia 

plenerowe.  

Następnie Pan Wójt odniósł się do problemów z jakością wody w Grabowcu, podkreślając, że nie 

dotyczyły one wodociągu gminnego tylko prywatnego. Odbiorcy wody z Grabowca, której dostawcą 

są Lubickie Wodociągi nie mają powodów do niepokoju. Pan Wójt podniósł również  temat dotyczący  

stanu dróg gminnych oraz realizowanych inwestycji. Wyjaśnił, że trudno utrzymać drogi, gdy pada 

przez sześć miesięcy deszcz. Problem też stanowią poprzerywane przez budujących się melioracje. 

Radna Anzel oznajmiła, że gmina może co najwyżej zajmować się melioracją dróg gminnych, ale na 

pewno nie pól. Następnie omówiono terminy najbliższych posiedzeń Rady Gminy.   

Ad. 7 

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 


