
Protokół nr IV/18 
z sesji Rady Gminy Lubicz 
z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 
Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. 
Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.30 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził 
je Przewodniczący Rady Gminy Lubicz pan Zbigniew Barcikowski, który powitał przybyłych, 
na podstawie listy obecności stwierdził quorum, po czym zapoznał zebranych z porządkiem 
obrad.  
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Protokół nr III/18 z sesji 07 grudnia 2018 r. rada przyjęła jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami: 
- liczne spotkania wigilijne z mieszkańcami poszczególnych sołectw, członkami stowarzyszeń, 
klubów i organizacji; 
- podpisanie aneksu do umowy z Urzędem Miasta w Toruniu w sprawie transportu 
realizowanego przez Miejski Zakład  Komunikacyji, w celu zapewnienia kontynuacji obecnych 
połączeń. 
 
Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach.  

Ad. 5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami: 

- udział w spotkaniach wigilijnych z mieszkańcami poszczególnych sołectw, stowarzyszeń, 
klubów i organizacji. 

Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania z konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami sołectw gminy 
Lubicz dotyczących zmian w statutach sołectw.  

Sprawozdanie przedstawiła pani sekretarz. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
sprawozdania (13 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymanych”).  

Ad. 7. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/25/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani 
skarbnik odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 
IV/26/18 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 
0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 



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

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani 
skarbnik odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 
IV/27/18 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 
0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

d) w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani 
sekretarz odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 
IV/28/18 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 
0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani 
sekretarz odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr 
IV/29/18 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 
0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

f) w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/30/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

g) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wice-
wójt odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/31/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

h) w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy 
w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wice-
wójt odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/32/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

i) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia 
nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 
2023 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wice-
wójt odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/33/18 



w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

j) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/488/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 
2017 r. 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/34/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

k) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/35/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

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

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/36/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

ł) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/37/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

m) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/38/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

n) w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 150/5 i 150/6 położonych w miejscowości Mierzynek 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/39/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

o) w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o poprawę bezpieczeństwa na ul. Aleja 
Dębów w miejscowości Kopanino 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/40/18 



w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

p) w sprawie nadania nazwy ulicy „Promienna” w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wice-
wójt odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr IV/41/18 
w powyższej sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

8. Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 
199), i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 w/w ustawy, obejmująca okres od 
dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.   

Informację przedstawił pan wójt.  

9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.  

Wnioski, zapytania lub interpelacje złożyli następujący radni: 

Kazimierz Rybacki, Juliusz Przybylski, Jolanta Nikiel, Zbigniew Bombolewski, Małgorzata 
Jurkiewicz, Teresa Klawińska. Zbigniew Szczepański.  

Ponadto głos zabrali również mieszkańcy obecni na sesji – mieszkaniec Lubicza Górnego oraz 
mieszkaniec Brzeźna.  

10. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący rady ogłosił ich zakończenie o 
godz. 12.05.  

 

Protokołowała: 

Anna Moryson  

 








































