
P r o t o k ó ł Nr XLV/2018 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

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

Otworzyła o godz. 09.00 a zakończyła o godz. 12.00. Powitała przybyłych, na podstawie listy 

obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.  

 

Ad.1 b) zgłaszanie spraw do porządku.  

Przewodnicząca rady zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

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

projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok. 

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

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

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok radni jednogłośnie 

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

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 Nr XLIII z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca radni przyjęli jednogłośnie  

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

Ad. 3 . Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami: 

- 24.03. – ostatnie zebranie sprawozdawcze OSP, które odbyło się w Lubiczu Dolnym; 

- 26.03. – umowa na realizację Programu „Senior Plus” w Bydgoszczy;  

- 30.03 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie zmiany Planu Rewitalizacji Gminy 

Lubicz;  

- odbyły się spotkania ze Starostą Powiatu Toruńskiego w sprawie wspólnej inwestycji -  

budowy drogi na trasie Gronowo-Turzno przez Gronówko; 

- odbyły się dwa spotkania z MZD w Toruniu w sprawie planowanej przebudowy odcinka DK 

nr 15 w Grębocinie; 

- Konferencja „Edukacja Przyszłości” w Lublinie 

- 16.04. – spotkanie z wójtami z sąsiednich gmin w sprawach bieżących. 

Pan wójt poinformował, iż realizowane przez gminę inwestycje przebiegają zgodnie z przyjętym 

harmonogramem – w tym centrum Lubicza Górnego, zgodnie z zapowiedziami, powinno być 

ukończone do końca września br. Poinformował również o trwającej oraz planowanej 

termomodernizacji szkół na terenie gminy.  

Ad. 4. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu na temat bezpieczeństwa 

publicznego w gminie Lubicz za rok 2017.  

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Ad.5 Sprawozdanie Prezesa Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności 

OSP na ternie gminy Lubicz za rok 2017.  



Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania. 

O godz. 10.20 przewodnicząca rady zarządziła 15 minutową przerwę.  

Obrady wznowiono o godz. 10.35.  

Ad. 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy Lubicz. 

Radni nie mieli pytań odnośnie przedstawionych informacji. 

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

Ad. 7. Przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz 

za rok 2017.  

Analizę przedstawiła pani sekretarz, radni nie mieli pytań do zawartych w niej informacji. 

Ad.8. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/588/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

b) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubiczu za rok 2017 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/589/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 

2017” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/590/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

d) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 



e) w sprawie 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.  

Pan Marek Pilewski, kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej został poproszony 

o omówienie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, nie uwzględnionych przez pana wójta: 

– mówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 17.11.2016 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej zaprojektowania zjazdu do działek nr 37/4 i 37/6 z drogi 

krajowej nr 10 poprzez istniejący bezpośredni zjazd publiczny do działki nr 35 i na 

długości od zjazdu na tę działkę i dalej poprzez zjazd istniejący do działki nr 38 

położonych w Lubiczu Dolnym. 

Wynik głosowania jawnego – 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 

 – mówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 17.11.2016 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej zaprojektowania zjazdu do działek nr 37/4 i 37/6 

położonych w Lubiczu Dolnym z drogi wojewódzkiej nr 552, tj. ul. Grębockiej. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 

 – omówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 17.11.2016 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej zaprojektowania drogi wewnętrznej w pasie drogowym, 

w przypadku uzasadnionej przepisami prawa konieczności jej budowy, jako ciągu 

pieszo-jezdnego ze zjazdem do działek nr 37/4 i 37/6 z drogi krajowej nr 10 poprzez 

istniejący zjazd publiczny do działki nr 35 i dalej poprzez istniejący zjazd do działki nr 

38 położonych w Lubiczu Dolnym. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 

 – omówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 18.11.2016 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej umieszczenia w planie skablowanie linii napowietrznej 

15kV. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 

– omówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 18.11.2016 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej umożliwienia dostępu do działek nr 38 i 39 położonych 

w Lubiczu Dolnym poprzez istniejące wjazdy. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 

– omówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 18.11.2016 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej akceptacji przez GDDKiA obydwu wjazdów do działek 

nr 38 i 39 położonych w Lubiczu Dolnym. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 



– omówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 06.03.2018 r. 

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej doprecyzowania zapisu o przeznaczeniu terenu pod 

usługi o zapis istniejący w obecnie obowiązującym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, tj. „usługi, w tym usługi komercyjne związane 

z obsługą drogi krajowej nr 10”. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”; 

– omówiono uwagę mieszkańców złożoną w dniu 06.03.2018 r. 

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej wykreślenia zapisu zmierzającego do ustalenia 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązku każdorazowego 

uzgadniania komunikacji terenu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wynik głosowania jawnego - 12 osób - „za”, 0 osób - „przeciw”, 0 osób - „wstrzymało 

się”. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”. 

Uchwałę Nr XLV/592/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

f) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/582/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 23 marca 

2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/593/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/594/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

h) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/595/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

i) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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



Uchwałę Nr XLV/596/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

j) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/597/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

k) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/598/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

l) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/599/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

m)  w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/600/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

n) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014-2018 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. 

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

Uchwałę Nr XLV/601/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

o) w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr XLV/602/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

p) o zmianie uchwały 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: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLV/603/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

q) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. Radni nie mieli pytań do projektu. 

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

Uchwałę Nr XLV/604/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

r) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. Radni nie mieli pytań do projektu. 

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

Uchwałę Nr XLV/605/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

Ad. 9. Składanie interpelacji.  

Brak. 

Ad. 10 Wnioski i zapytania.  

Radny Zbigniew Barcikowski wnioskuje o rozważenie pomocy OSP w sprawach księgowych 

związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji 

Radna Mariola Falkowska prosi o załatanie dziur na ul. Zielona Puszcza w Mierzynku 

i poszerzenie pobocza drogi, a także o przeniesienie spowalniacza bliżej przystanku 

i zamontowanie dodatkowego. 

Radna Hanna Anzel: 

- wnioskuje, aby działalność GOPS była powiązana z działalnością gminnego programu 

profilaktyki alkoholowej i m.in. działalnością sołectw w celu integracji wszystkich 

mieszkańców; 

- wnioskuje, aby z urzędu nie dokonywać podziałów geodezyjnych, ponieważ rodzi to 

poważne konsekwencje dla budżetu, prosi też o odpowiedź, ile takich podziałów mamy dziś 

i jakie to wywołuje skutki finansowe; 

- wnioskuje, aby w Lubiczu Dolnym na ul. Ogrodowej w pobliżu nr 25 i 27 ułożyć muldę, 

a drugą przed ul. Motocyklową; 

- o taką samą muldę prosi też w Grębocinie na ul. Spółdzielczej, za Dynamikiem; 

- zwraca uwagę na to, że w Rogówku na ul. Osiedlowej jest duży problem z zalewaniem, więc 

prosi o interwencję i przedstawienie planu naprawy obecnej sytuacji; 

- wnioskuje, aby zwrócić się do ZDW o dokonanie przeglądu wjazdów na posesje na 

ul. Grębockiej w Lubiczu Dolnym, by umożliwić mieszkańcom wjazd na swoje posesje, 

ponieważ aktualnie utrudnia to rów melioracyjny; 



- wnioskuje o wyrównanie drogi równoległej (gdzie znajduje się działalność 

p. Wiśniewskiego) do ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym; 

- na prośbę mieszkańca prosi też o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 71/42 w Rogówku. 

 

Radna Teresa Klawińska:  

- proponuje, aby w budynkach komunalnych, w których część mieszkań jest prywatnych, 

a część należy do gminy, doprowadzić do ich sprzedaży i zainicjować powstanie wspólnot; 

- zwraca uwagę na reklamy wieszane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, m.in. na 

słupach i drzewach; prosi, aby zidentyfikować właścicieli reklam i nakazać im ich 

uprzątnięcie. 

Radna Karina Wroniecka: 

- prosi o postawienie ścianki działowej w budynku komunalnym w Gronowie (lokatorzy 

zamontowali piec, który teraz stoi w pokoju); 

- prosi o odmalowanie pasów na przejściu w Gronowie. 

Radny Ryszard Korpalski wnioskuje o zwrócenie się do odpowiedniej dyrekcji o załatanie 

dziur po zimie na ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym. 

Radny Juliusz Przybylski: 

- w imieniu mieszkańców ul. Przy Lesie, prosi o „sprysk asfaltowy” tej ulicy, ponieważ 

bardzo się tam kurzy; 

- pyta, kiedy będzie wykonana modernizacja ul. Spółdzielczej w Lubiczu Górnym? 

Czy w tym roku możliwe jest rozwiązanie tymczasowe;  

- wnioskuje o wykonanie zjazdu z ul. Piaskowej na Spółdzielczą w Lubiczu Górnym, 

ponieważ samochody się uszkadzają. 

Radna Magdalena Borowska informuje, że uciążliwa i stwarzająca niebezpieczne sytuacje 

reklama jest umiejscowiona na chodniku przy sklepie motocyklowym w Lubiczu Górnym, 

dlatego radna prosi o interwencję. 

Radna Aldona Peregonczuk pyta na jakim etapie jest termomodernizacja szkoły w Złotorii. 

Sołtys Lubicza Górnego Damazy Jarzębowski: 

- informuje, że został zobligowany przez mieszkańców ul. Widokowej, Polnej i przyległych 

do przedstawienia działalności poczty, która ma za mało miejsc parkingowych w stosunku do 

potrzeb, dojeżdża do niej bardzo dużo klientów, powodując niebezpieczne sytuacje; prosi, aby 

gmina zasugerowała dyrekcji poczty zmianę lokalizacji, np. przeniesienie do 

nowobudowanego obiektu handlowo-usługowego; 

- prosi o wyrównanie dziur na ul. Przy Skarpie i na Gajowej (na drugim odcinku); 

-prosi też o dokończenie obcinania suchych gałęzi na drzewach na ul. Lipnowskiej. 



Sołtys Rogowa Sławomir Sacharuk zgłasza pilną potrzebę wykonania barierek na drodze 

Rogow-Grębocin w miejscu, gdzie Struga Toruńska podmywa drogę.  

Ad.11. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem tematów, obrady sesji zakończono o godz. 12.00.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

Hanna Anzel 

 

Protokołowała:  

Anna Moryson   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


