
Protokół nr VI/19 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 28 lutego 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 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz pan Kazimierz Rybacki, który powitał przybyłych, na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum, po czym zapoznał zebranych z porządkiem obrad. Do 

porządku obrad nie zgłoszono uwag. 

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

Protokół nr V/18 z sesji 29 stycznia 2019 r. rada przyjęła jednogłośnie.  

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

- 01.02. – udział w 6 rocznicy powstania grupy AA; 

- 04.02. – spotkanie z p. Katarzyna Ramlo, dyrektorem zarządzającym Lecznic Citomed w sprawie 

funkcjonowania przychodni w Lubiczu Górnym; 

- spotkanie z Wojciechem Sobieszakiem prezesem Pacific Toruń; 

- 06.02. – spotkanie z projektantem basenu i pasażu handlowego w Lubiczu Górnym; 

- 08.02. – spotkanie z posłem Pawłem Szramką; 

- 11.02.– narada w GDDKiA w Bydgoszczy w sprawie przedstawienia i omówienia wyników 

ekspertyzy dotyczącej warunków ruchu na drodze krajowej nr 10 i jej skrzyżowaniach na odcinku 

Lubicz-Brzozówka; 

-13.02. – spotkanie  z Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim i Rafałem Wiewiórskim 

dyrektorem MZD w sprawie drogi przez Małgorzatowo; 

- spotkanie z Markiem Kowallkiem dyrektorem WGK w sprawie komunikacji zbiorowej – 

funkcjonowania MZK na terenie Gminy; 

-14.02. – spotkanie ze stowarzyszeniami w świetlicy na ul. Bocznej w Lubiczu Górnym 

- spotkanie z Wójtem Wielkiej Nieszawki; 

- 15.02. - spotkanie z przedstawicielami firmy Primus w sprawie budowy obiektu handlowego przy 

ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym; 

- spotkanie w sprawie przyszłości LGD Podgrodzie Toruńskie organizowane przez Wójta Gminy 

Obrowo; 

- 16.02. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Złotoria; 

- 18.02. – spotkanie z klubami seniora z terenu gminy; 

- 19.02. – spotkanie z Krzysztofem Bylickim dyrektorem Kuratorium Oświaty w Toruniu;  

- 20.02. – spotkanie z Nadleśniczym Pawłem Nasem; 

- 21.02. – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Geodezji; 

- spotkanie z prezesem Toruńskich i Lubickich Wodociągów; 

- 22.02. – spotkanie z właścicielem młynów w Lubiczu Dolnym; 

- 23.02.  – zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Rogówko; 

- 26.02.  – spotkanie w Departamencie Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w 

Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w sprawie inwestycji gminnych; 



 Ponadto pan wójt poinformował, iż wziął udział w 16 zebraniach wyborczych w sołectwach oraz 

odbył  74 spotkania z mieszkańcami Gminy w urzędzie.  

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: 

- 01.02.  – udział w spotkaniu z okazji 6 rocznicy działalności klubu AA „Drwęca” w Lubiczu Dolnym; 

- 01.02. – udział w uroczystości przejścia na emeryturę pracownika SP w Młyńcu Pierwszym; 

- 06.02. – udział jako przedstawiciel Gminy Lubicz na zawodach międzynarodowych LA Copernicus Cap; 

- 11.02. – udział w zebraniu Rady Sołeckiej Młyńca Pierwszego; 

- 12.02. – dyżur przewodniczącego w Urzędzie Gminy; 

- 15.02. – udział w zebraniu wyborczym w Młyńcu Pierwszym; 

- 18.02. – udział w zebraniu wyborczym w Młyńcu Drugim; 

-19.02. – udział w posiedzeniu komisji z udziałem właścicieli kopalń kruszywa oraz mieszkańcem 

Grębocina w sprawie fotowoltaiki; 

- 20.02. – wizja lokalna w sprawie propozycji rozwiązania drogi przez Małgorzatowo z udziałem Pana 

Wójta oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice; 

- 21.02. – udział w  szkoleniu z zakresu tematyki RODO oraz posiedzeniu komisji połączonych rady 

gminy; 

- 26.02. – udział w zebraniu Rady Sołeckiej Młyńca Drugiego. 

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Omówiono uwagę 

pana Romana Komolibio złożoną w dniu 30.10.2018 r.  

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

o zwiększenie ilości kondygnacji – z określonych w projekcie dwóch kondygnacji nadziemnych do 

trzech.  

Wynik głosowania w sprawie podtrzymania rozstrzygnięcia Wójta Gminy Lubicz w sprawie rozpatrzenia 

uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu – 11 osób - za, 0 osób - przeciw, 1 

osoba - wstrzymała się.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/52/19 w powyższej sprawie, radni opowiedzieli 

się za powyższym (10 - „za”, 0 – „przeciw”, 2 – „wstrzymało się”); 

b) 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 jednak wiceprzewodniczący poprosił o 

omówienie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu: 

 - omówiono uwagę pana Mieczysława Raczkiera złożoną w dniu 05.07.2018 r.  

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. uwzględniła w części 

wniosek o wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności mogącej znacząco oddziaływać na 



środowisko – na terenie 2U (pierwotnie 1U/M) dopuszczono przedsięwzięcia mogące potencjalnie 

oddziaływać na środowisko.  

- omówiono uwagę firmy Poland Business Park XV sp. z o. o. złożoną w dniu 12.07.2018 r. 

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. uwzględniła w części 

wniosek o zmianę § 6 pkt 10 dotyczącego zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej w taki sposób, aby dodano podpunkt dotyczący możliwości 

przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia takiej przebudowy 

z odpowiednimi gestorami mediów – warunek uzgodnienia nie został wprowadzony do projektu, 

ponieważ wynika z przepisów odrębnych wyższej rangi niż prawo miejscowe, wobec czego pozostaje 

poza kompetencjami samorządu.  

Wynik głosowania w sprawie podtrzymania rozstrzygnięcia Wójta Gminy Lubicz w sprawie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu – 12 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 

osób - wstrzymało się. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/53/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

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

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/54/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

d) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/55/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

e) w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Gronowo 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/56/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

f) 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.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/57/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

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

zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą 

Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr 

XXVIII/347/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. 



Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/58/19 w powyższej sprawie, radni opowiedzieli 

się za powyższym (11 - „za”, 1 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

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

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze 

nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/59/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia 2018 r 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 

Prowadzący obrady poprosił o omówienie projektu uchwały, który tylko wstępnie przedstawiony został 

na posiedzeniu komisji połączonych. Do omówienia projektu pan wójt wyznaczył panią dyrektor 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Brygidę Bogdanowicz-Kopeć, która 

wyjaśniła, iż w projekcie określone zostało pensum dla nauczycieli grup mieszanych – zmiana 

obowiązuje od 1 września br. Projekt był konsultowany ze związkami zawodowymi.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/60/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

j) zmieniająca uchwałę nr XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. w sprawie 

określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych i 

jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 

Prowadzący obrady poprosił o omówienie projektu uchwały, który tylko wstępnie przedstawiony został 

na posiedzeniu komisji połączonych. Do omówienia projektu pan wójt wyznaczył panią dyrektor 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Brygidę Bogdanowicz-Kopeć, która 

wyjaśniła, iż jest to zmiana jedynie formalna – w związku z reformą oświaty, zlikwidowane zostały 

zespoły szkół, stąd konieczna jest zmiana nazw szkół w uchwale określającej jednostki obsługiwane 

przez ZEASiP. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/61/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

k) w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lubicz w 2019 roku 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/62/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

l) w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  



W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/63/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

ł) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: Zapewnienie 

funkcjonowania Klubu „Senior+” realizowanego  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 

2015-2020 

Prowadzący obrady poprosił o omówienie projektu uchwały, który tylko wstępnie przedstawiony został 

na posiedzeniu komisji połączonych. Do omówienia projektu pan wójt wyznaczył  kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Annę Sikorską, która wyjaśniła, iż podjęcie uchwały w 

powyższej sprawie pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania określonego w projekcie uchwały – tj. 

zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”, na które gmina uzyskała wsparcie ze środków 

ministerstwa.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/64/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

m) w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/65/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

n) w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt zaznaczył, 

iż dotychczasowa wysokość diet dla radnych wynosiła jedynie 37% maksymalnej wysokości diet, stąd 

projekt uchwały proponujący ich zwiększenie.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/66/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

o) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz za pomocą 

innego instrumentu płatniczego 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/67/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

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 szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/68/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

r) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km” 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  



W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/69/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

s) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/70/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

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

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr VI/71/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

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

Ad. 7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy. 

Wnioski złożyli: Juliusz Przybylski, Teresa Klawińska, Krzysztof Zając.  

Ad. 8.  Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku, wiceprzewodniczący zakończył obrady o godz. 11.10. 

 

Protokołowała: 

Anna Moryson  
















































