
Protokół nr V/19 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00 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.  

Przewodniczący zawnioskował o  wykreślenie z porządku obrad pkt. 14. Podjęcie Stanowiska Nr 1 Rady 

Gminy Lubicz w sprawie zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenów 

eksploatowanych i planowanych do eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, wynikającego z § 5 pkt 4 

Uchwały nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Następnie przewodniczący zarządził 

głosowanie nad zgłoszoną zmianą – radni jednogłośnie opowiedzieli się za jej przyjęciem (15 głosów 

„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymanych”), a następnie w głosowaniu jawnym radni jednogłosie przyjęli 

porządek obrad po zmianach (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymanych”).  

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Protokół nr IV/18 z sesji 28 grudnia 2018 r. rada przyjęła jednogłośnie.  

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

- 3.01. – spotkanie opłatkowe toruńskiego ZHR „Brązowa piątka”; 

- 07.01 – spotkanie z panią Władysławą Sadowską prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubiczu; 

- w dniach 07, 11 i 15.01 – spotkania z lokalnymi deweloperami w sprawie budownictwa 

wielorodzinnego na terenie Gronowa; 

- 05.01 – spotkanie z panem Kazimierzem Stafiejem Komendantem Miejskim Państwowej Straży 

Pożarnej w Toruniu; 

- 11.01 – spotkanie w sprawie punktu pocztowego w Grębocinie z przedstawicielami Poczty Polskiej; 

- 14.01 – spotkanie z panią Katarzyną Ramlo – dyrektorem zarządzającym Spółki Lecznic Citomed 

w sprawie funkcjonowania przychodni w Lubiczu Górnym; 

- 15.01 – spotkanie z panem Pawłem Nasem Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobrzejewice w sprawie drogi 

przez Małgorzatowo;  

- 17.01 – spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka; 

- 19.01 – udział w zebraniu Zarządu Gminnego OSP w Brzezinku; 

- 24.01. – spotkanie z prezydentem Torunia panem Michałem Zaleskim w sprawie współpracy 

w ramach ZITu; 

- 26.01 – uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w Rogówku.  

Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach – w tym m.in. 

o przygotowaniu planów pracy poszczególnych komisji oraz pracach nad projektem budżetu na 2019 

rok.  

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

- 05.01 – spotkanie pn. „Choinka dla dzieci” w Rogówku; 



- 13.01. – udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lubiczu Górnym; 

- 15.01 – dyżur w urzędzie gminy i spotkania z mieszkańcami; 

- 16.01 – udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP w Brzezinku; 

- 17.01 – udział w posiedzeniu komisji samorządu, budżetu i rozwoju; 

- 19.01 – udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Brzezinku; 

- 21.01 – udział w posiedzeniu komisji połączonych rady gminy; 

- 26.01 – udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Gronowie.  

Ad. 6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz z objaśnieniami.  

Projekt uchwały odczytała pani skarbnik Grażyna Dąbrowska. 

Ad. 7. Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2019 rok. Radnie nie przedstawili 

wniosków.  

Ad. 8.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

a) o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok – opinię odczytał zastępca wójta – pan 

Wojciech Rakowiecki. 

b) o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok – 

opinię odczytała pani skarbnik.  

c) o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2018 – 2036 – opinię odczytał pan 

zastępca. 

Ad. 9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych. 

W związku z pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały budżetowej przez radnych, pan wójt 

poprosił radnych o jej podjęcie.  

Ad. 10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lubicz. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/42/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

Ad. 11. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 

Przewodniczący otworzył dyskusję. O głos poprosił radny Kazimierz Rybacki – zwrócił się do pana wójta 

z prośbą o zwrócenie w przyszłości większej uwagi na potrzeby mieszkańców miejscowości Brzeźno, 

Brzezinko i Rogówko. 

Przewodniczący zauważył, iż rada już rozpoczęła prace nad budżetem i zadaniami na lata następne – 

uwzględniając wnioski radnych. Z braku innych uwag, przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził 

głosowanie. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/43/19 w powyższej sprawie, radni 

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

Ad. 12. Podjęcie uchwał: 

a) 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 V/44/19 w powyższej 



sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”); 

b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/45/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/46/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/47/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

e) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/48/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/49/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

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

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019” 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/50/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

h) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie 

dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia 

rozwoju elektromobilności” 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan zastępca odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr V/51/19 w powyższej sprawie, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

Ad. 13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

za 2018 rok. 



Sprawozdanie przedstawiła pani sekretarz. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem sprawozdania, radni 

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

Ad. 14. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.  

Radna Teresa Klawińska złożyła wniosek i interpelację.  

W związku z wnioskiem z dn. 2 stycznia 2018 r. dotyczącym sprostowania informacji podanych na sesji 

w dn. 28 grudnia 2018 r. przez mieszkańca Lubicza Górnego na temat wysokości ekwiwalentu dla 

strażaków, przewodniczący rady wyjaśnił, iż na sesji w dn. 12 października 2018 r. Rada Gminy Lubicz 

poprzedniej kadencji podjęła uchwałę nr LI/675/2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Zgodnie z uchwałą ekwiwalent pieniężny, wypłacany z budżetu gminy dla członków ochotniczych straży 

pożarnych, którzy brali udział w działaniu ratowniczym lub uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, został podniesiony z 10 do 20,00 zł za każdą 

godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 5 do 10,00 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu 

pożarniczym. Uchwała obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 r.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad V sesji Rady Gminy Lubicz, przewodniczący zarządził 

zamknięcie obrad o godz. 12.00.  

 

Protokołowała: 

Anna Moryson  

 






























