
Protokół nr XI/19 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00.00 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.  

Pan przewodniczący zgłosił wniosek – wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 18 m) projektu 

uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

Pan wójt zgłosił wniosek – wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 18 n) projektu uchwały 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 

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

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria, radni 

opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”).  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

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

Protokół nr X/19 z sesji 30 maja 2019 r. rada przyjęła jednogłośnie.  

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

- 29 spotkań z mieszkańcami Gminy;  
- 31 maja - udział w uroczystości zakończenia służby Kazimierza Stafieja  Komendanta Miejskiego 
Straży Pożarnej W Toruniu, 
- 3 czerwca – udział w konferencji podsumowującej trzyletni program ERASMUS w szkole w Młyńcu 
Pierwszym, 
- spotkanie z mieszkańcami Rogowa w sprawie organizacji ruchu na drodze gminnej, 
- 4 czerwca – spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim, 
- 5 czerwca - spotkanie z Gminną Komisją Okręgową - wybory do Izb Rolniczych, 
-  6 czerwca – spotkanie z Wójtem Gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim, Wójtem Wielkiej Nieszawki 
Krzysztofem Czarneckim oraz  prezesem LGD Podgrodzie Toruńskie Panem Wojciechem Knieciem w 
celu omówienia dalszej współpracy w zakresie LGD, 
- 7 czerwca - Komitet Sterujący ZIT BTOF Bydgoszcz, 
- 8 czerwca  - turniej tenisa stołowego w Złotorii, 
- 9 czerwca – gminne zawody OSP w Rogówku, 
- 10 czerwca – spotkanie z Panem Szymonem Bartnikiem – nowym Komendantem komisariatu policji 
w Dobrzejewicach, 



- 13 czerwca – spotkanie z Panem Markiem Olszewskim Starostą Toruńskim w sprawie ustalenia 
wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej Lubicz Dolny - 
Jedwabno”, 
- spotkanie z Panią Dyrektor Barbarą Jesionowską w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie inwestycji na 
ul. Handlowej w Lubiczu Górnym,  
- 16 czerwca – udział w I Rajdzie Gwiaździstym na terenie naszej Gminy, 
- 18 czerwca – uroczystość wręczenia „Wyróżnień Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe” na 
hali sportowo-widowiskowej ARENA w Toruniu, 
- uroczysty apel z okazji przyjęcia obowiązków przez nowego Komendanta Miejskiego PSP Toruń Pana 
Pawła Wiśniewskiego, 
- wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, 
- 19 czerwca – uroczyste pożegnanie wieloletniego pracownika i dyrektora szkoły w Lubiczu Dolnym 
Pani Danuty Ferens i jej zastępczyni Pani Ewy Zakrzackiej, 
- 22 czerwca – udział w święcie ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym. 
 
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: 

- 31 maja – udział w Dniu Dziecka w Lubiczu Dolnym przy Szkole Podstawowej, 

- 01 czerwca – udział w dniu Dziecka organizowanym przez fundację Trybik w Lubiczu Dolnym, 

- udział w Dniu Dziecka w Jedwabnie, 

- udział w  Dniu Dziecka w Rogowie, 

- 03 czerwca – udział w podsumowaniu i zakończeniu Programu Erasmus w Młyńcu Pierwszym, 

- 13 czerwca – udział w Komisjach wspólnych rady gminy, 

- udział w spotkaniu z Starostą Toruńskim, 

- 14 czerwca – udział w środowiskowym Dniu Dziecka w Młyńcu Pierwszym, 

- 15 czerwca – udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w kolarstwie w Młyńcu Drugim, 

- udział  wzlocie Gwiaździstym w Lubiczu Dolnym, 

- 18 czerwca – udział w uroczystości 60-lecia pożycia małżeńskiego w USC, 

- udział w zakończeniu roku szkolnego w Grębocinie, 

- udział w zakończeniu roku szkolnego w Młyńcu Pierwszym. 

 

Ad. 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubicz za rok 2018. 

Najważniejsze informacje z raportu o stanie Gminy za rok 2018 przedstawił Pan Wójt, wyjaśniając, iż 

jest to dokument bardzo obszerny, przesłanym radnym w ustawowym terminie do 31 maja br., jak 

i opublikowany w BIP urzędu gminy, a wiec dostępny do wglądu w całości dla wszystkich 

zainteresowanych. Przypomniał również, iż przedstawienie raportu na sesji absolutoryjnej jest 

wynikiem ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i ma on na celu podsumowanie 

działalności wójta w poprzednim roku oraz ogólnej kondycji gminy. Zauważył, iż ustawodawca dał 

mieszkańcom możliwość udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, jednak do urzędu nie 

wpłynęło żadne wymagane w tej kwestii zgłoszenie.  

Ad. 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubicz za rok 2018. 

Przewodniczący rady zauważył, iż debata nad raportem jest obligatoryjnym elementem jego 

rozpatrywania, a radni mogą wziąć udział w debacie bez ograniczeń czasowych.  



Radna Aldona Peregonczuk wyraziła uznanie dla dokładności danych przedstawionych w raporcie, 

zwróciła uwagę na wagę przeprowadzonych termomodernizacji w szkołach na terenie gminy.  

Radna Teresa Klawińska podkreśliła szczególnie oszczędności finansowe jakie wynikają 

z termomodernizacji szkół, których ogrzewanie w sezonie zimowym było bardzo kosztowne. Radny 

Krzysztof Zając wyraził zaniepokojenie wysokością 41 mln zł długu pozostawionego po poprzedniej 

władzy. Zwrócił uwagę na potrzebę dostrzeżenia potrzeb mniejszych, dotąd pomijanych miejscowości.  

Zbigniew Szczepański wyraził nadzieję, iż obecny samorząd będzie patrzeć w przyszłość, budując na 

zastanej sytuacji, idąc do przodu, wyciągając wnioski z błędów poprzedników. Odniósł się do usuwania 

azbestu, zwracając szczególną uwagę na problemy z wysokością środków z budżetu państwa 

przeznaczonych na ten cel, promocją i edukacją, ale też na praktyczne problemy mieszkańców 

z położeniem nowego dachu po usunięciu azbestu. Wyraził również zadowolenie z zakończenia 

inwestycji budowy kanalizacji w Złotorii, podkreślając, iż inni mieszkańcy gminy również czekają na 

budowę kanalizacji.  

Przewodniczący rady zauważył, iż rada powinna patrzeć na wszystkie problemy z szerokiej 

perspektywy, ujmując koszty, możliwości, cele i priorytety długofalowo. W skali wielorakich potrzeb 

gminy, obecny samorząd postawił na budowę i modernizację dróg na terenie gminnym, należy jednak 

mieć świadomość, iż oznacza to rezygnację lub ograniczenie realizacji innych celów, odłożenie ich na 

lata późniejsze. Pani Danuta Wojciechowska zgodziła się z przewodniczącym, zwróciła uwagę, iż rada 

bardzo sumiennie pracowała nad wyznaczeniem priorytetów na najbliższe lata i wyraziła nadzieję, iż 

przyniesie to satysfakcję również mieszkańcom. Pani Teresa Klawińska zwróciła uwagę na sprawy 

społeczne – na liczne działania ukierunkowane na dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb różnych grup 

społecznych. Pan Zbigniew Szczepański podkreślił wagę dobrej komunikacji pomiędzy samorządem a 

mieszkańcami i potrzebę stałego informowania ich o podejmowanych działaniach. Pan Zbigniew 

Barcikowski nawiązując do wypowiedzi pani Klawińskiej, dodaał iż środki budżetowe dzielone są na 

wiele sfer życia, zawsze jednak potrzeby są większe niż możliwości, ale to właśnie rada i wójt biorą na 

siebie ciężar odpowiedzialności za wyznaczanie priorytetów. Zaapelował również do sołtysów, rad 

sołeckich, stowarzyszeń i organizacji o czynny udział w życiu lokalnej społeczności, kontakt z radnymi i 

wymianę poglądów i informacji.  

Na zakończenie przewodniczący rady, zwracając uwagę, iż raport za rok 2018 obejmuje głównie 

działalność i decyzje poprzedniego wójta, ale w pewnym zakresie również obecnego, dlatego też 

wyraził uznanie dla dotychczasowej współpracy pana wójta Marka Nicewicza z obecną radą. Z braku 

chętnych, przewodniczący zakończył debatę.  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały Nr XI/125/19  w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. 

Sprawozdanie przedstawił pan wójt:  

- rok zamknął się deficytem  w wysokości 9 321 233, 58 zł, mniejszym niż było to planowane 

(13 631 768,00 zł) ze względu na fakt rezygnacji z przystąpienia do realizacji inwestycji budowy 

kanalizacji w aglomeracji lubickiej; 

- w zakresie przychodów budżetu zrealizowana została pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 

1 472 800, 51 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w Złotorii”. Przychody w wysokości 3 416 368, 20 zł stanowią wolne środki z rozliczenia 



kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wg stanu na dzień 31.12.2017 r. Wolne środki w wysokości 

2 508 868, 20 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie w 2018 r. w części deficytu budżetu, natomiast 

kwota 907 500,00 zł – na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek; 

- przychody z tytułu emisji obligacji zrealizowano  w wysokości 9 650 000,00 zł. Z uwagi na osiągnięcie 

deficytu niższego niż planowano, ze środków pozyskanych z emisji obligacji wykorzystano na pokrycie 

deficytu kwotę 5 339 564, 87 zł. W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 2018 roku pozostały wolne 

środki w wysokości  4 310 435, 13 zł z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowić 

będą przychody 2019 roku. Rozchody budżetu w wysokości 907 500,00 zł obejmowały spłatę kredytów 

i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów;  

- stan długu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 40 303 113, 05 zł z czego: 

- kredyty długoterminowe – 22 765 559, 00 zł; 

- pożyczki długoterminowe (WFOŚ i GW) – 5 887 300, 51 zł; 

- obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki” – 11 650 000,00 zł; 

- wymagalne zobowiązania z tyt. nadpłat należności budżetowych 253, 54 zł.  

Łączna kwota długu stanowi 45,11 % zrealizowanych w 2018 r. dochodów budżetowych.  

Ad. 10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego 

przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018 wraz z informacją 

o stanie mienia Gminy. 

Opinię przedstawiła pani Skarbnik Grażyna Dąbrowska, która odczytała treść uchwały nr 16/S/2019 

Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2019 r., 

która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Lubicz za rok 2018.  

Ad. 11. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. 

Aldona Peregonczuk – jako przewodnicząca komisji samorządu, budżetu i rozwoju – pozytywnie 

oceniła informacje przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

Danuta Wojciechowska – przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji – wyraziła pozytywną 

opinie o przedłożonym sprawozdaniu.  

Teresa Klawińska – przewodnicząca komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny – w imieniu 

komisji, pozytywnie oceniła sprawozdanie.  

Jolanta Nikiel – przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki – pozytywnie oceniła 

sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Aldona Peregonczuk, w zastępstwie przewodniczącego komisji rewizyjnej – Jerzego Guranowskiego – 

przedstawiła pozytywną opinie komisji na temat sprawozdania.   

Ad. 12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk zabrała głos w sprawie wydatkowania środków budżetowych, których 

zdecydowana większość przeznaczona jest na oświatę oraz GOPS. Wyraziła również pozytywną opinię 

o zakończeniu inwestycji na ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii, co z pewnością pozytywnie wpłynie na 

dalszy rozwój całej miejscowości.  

Z braku chętnych do dalszej dyskusji, przewodniczący zamknął dyskusje.  



Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2018. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr Nr XI/126/19   w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz przedstawiła radna 

Aldona Peregonczuk, z zastępstwie za przewodniczącego komisji, pana Jerzego Guranowskiego.  

Ad. 15. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz pan Zbigniew Barcikowski odczytał Uchwałę Nr 6/KR/2019 z dnia 

15 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Lubicz za 2018 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający Nr 4 zaopiniowany 

pozytywnie. 

Ad. 16. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz otworzył dyskusję. Głos zabrała radna Danuta Wojciechowska, 

która stwierdziła, iż radni pracowali w komisjach oraz przygotowywali wniosek komisji rewizyjnej 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz absolutorium, wniosek ten został pozytywnie 

zaopiniowany przez organ nadzoru – Regionalną Izbę Obrachunkową, dlatego też dalsza dyskusja 

wydaje się zbędna. Przewodniczący Rady stwierdził, iż uznaje tą uwagę jako pozytywny głos w dyskusji 

oraz zgodził się, iż wykonanie budżetu i realizacja innych zadań gminy zostały pozytywnie ocenione 

przez instytucje zewnętrzne. Z powodu braku chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady 

stwierdził jej zakończenie.  

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2018. 

Głosowanie:  13 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwała Nr XI/127/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 została podjęta jednogłośnie”. 

Pan wójt podziękował radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium oraz pani skarbnik za 

współpracę.  

O godz. 11.45. przewodniczący rady zarządził 15-minutową przerwę. Obrady wznowiono o godz. 12.00.  

Ad. 18. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/128/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie wprowadzenia 

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w miejscach publicznych na terenie 

gminy Lubicz 



Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/129/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

c) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Spotkania z 

pasją – edycja 2019” realizowanego w ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz 

Społeczny (P1) 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/130/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

d) w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Lubicz w tym 

zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/131/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

e) w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży  

w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej oraz zasad przyznawania 

nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie dla uczniów szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/132/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

f) w sprawie wydzierżawienia na czas określony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/133/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 

g) w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Drwęcy” w miejscowości Józefowo 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/134/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 

h) w sprawie nadania nazwy ulicy „Luba” w miejscowości Mierzynek 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/135/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

 



i) w sprawie nadania nazwy ulicy „Skośna” w miejscowości Młyniec Drugi 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/136/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 

j) w sprawie nadania nazwy ulicy „Śliwkowa” w miejscowości Młyniec Drugi 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/137/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 

k) w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiązowa” w miejscowości Młyniec Drugi 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/138/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 

l) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/139/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

 

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

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/140/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

m) w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

Projekt uchwały omówiony został przez panią sekretarz, która wyjaśniła, iż jest to uchwała intencyjna, 

wynikająca z ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych - połowę składu kolegium izby stanowią 

członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/141/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

n) projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

Projekt uchwały został omówiony przez pana wójta, który wyjaśnił, iż projekt dotyczy wykupu 

nieruchomości, na której, podczas inwestycji budowy kanalizacji ściekowej w Złotorii, na gruncie 

prywatnym wybudowana została przepompownia ścieków. Kilka tygodni temu właściciel 

nieruchomości złożył wniosek o wykup.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XI/142/19 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

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



Pisemne wnioski złożyli radni: Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając. 

20. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zakończył obrady o godz. 12.37.  

 

  Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                               Zbigniew Barcikowski 

 

Protokołowała: 

Anna Moryson   

 

 


