
Lubicz Dolny, dnia 28 sierpnia 2020 r. 
 

                                              
 

 ORG.0002.6.2020                                                                 

 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) 

informuję o: 
 

XXIII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 03 września 2020 r. (czwartek)                        

o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14)  z proponowanym porządkiem 

obrad:  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) zgłaszanie spraw do porządku. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami 

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz 

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. 

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

Lubicz 

d) w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli 

e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032” 

f) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej 

z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła 

ciepła na terenie Gminy Lubicz, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła 

opalanych paliwem stałym 

g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

h) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Gronowo 



i) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

j) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Gronówko 

k)  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020” 

l) w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 

dla Gminy Lubicz" 

m) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie 

bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz  

n) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej projektu inwestycji „Budowa obiektu 

mostowego wraz z drogą dojazdową klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do 

DW nr 567 w Nowej Wsi”  

o) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia fragmentu ul. Leśnej 

w Lubiczu Dolnym  

p) w sprawie rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do zmiany studium 

zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz  

q) w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 

działek położonych przy ul. Księżycowej w Grębocinie  

r) w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Złotoria. 

 

7.  Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

8. Zakończenie obrad.    

   

          Z poważaniem 

           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                  Zbigniew Barcikowski 

 

 

 


