P r o t o k ó ł Nr L/14
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 maja 2014 r.
Obecni - wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy
Lubicz. Otworzyła o godz. 9.00 a zakończyła o godz. 12.20.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Powitała przybyłych, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.
W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku
obrad powyższego projektu uchwały.
Całokształt porządku obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy
Radni jednogłośnie przyjęli protokół z sesji z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Ad. 3
Informacja wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
- 25 kwietnia – odbyła się ostatnia sesja
- 26 kwietnia – 5 – lecie Stowarzyszenia Kulturalnego Pokolenia oraz Gminny Dzień Strażaka
- akcja „Pora na pomidora” popularyzująca zdrowy styl życia i odżywiania przemierza gminę,
jest to bardzo ciekawa inicjatywa
- 8 maja – rozmowa z Prezes Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Toruniu- Panią
Marią Bołądź w sprawie propozycji Pani Prezes zorganizowania w gminie Lubicz miejsko –
wiejskiego Dnia Inwalidy
- 9 maja – otwarcie ścieżki rowerowej – z przedstawicielami Powiatu Toruńskiego oraz gminy
Obrowo
- w Grabowcu (naprzeciwko kościoła) miało powstać przejście dla pieszych, później wg nowej
organizacji ruchu okazało się, że przejścia nie będzie, w związku z powyższym nie
podpisaliśmy odbioru – wyjaśnił mówiący
- 11 maja w Młyńcu Drugim z inicjatywy sołectwa została odprawiona Msza św. w intencji
samorządu
- festyn dla dzieci, wyścig kolarski w Młyńcu Drugim
- 15 maja – Zgromadzenie ZGWRP, na którym przyjęto 5 stanowisk
- 16 maja – Święto Rodziny w Lubiczu Górnym – impreza związana z rekreacją (kurs nordic
walking)
- 18 maja – Wiosna w Gronowie, coroczna, cykliczna impreza powiatowa, na której obecni byli
również goście z Finlandii
- 20 maja – Zespół Edukacji KWRiST
- 25 maja – wybory do parlamentu europejskiego
- 27 maja – uroczystość w Lubiczu Górnym – podarowanie przez papieża krzyża młodzieży,
który przekazał ks. Biskup Ordynariusz
- 24 sierpnia będzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Mierzynku, poświęconej
martyrologii kobiet żydowskich
- 27 maja – obchody 15 – lecia Powiatu Toruńskiego, w czasie których Pan Wójt przekazał list
gratulacyjny oraz witraż z herbem Gminy Lubicz
- 29 maja – konkurs w Lubiczu Dolnym – Gmina Lubicz – Moja Mała Ojczyzna (na
podkreślenie zasługuje fakt, że nauczyciele poszukują coraz to nowych środków wyrazu tradycyjne pytania zastępują inscenizacją, twórczością epicką – pisaniem legend
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- Pan Wójt poinformował, że kontynuowane są inwestycje z ostatnich kilku miesięcy
- wizytacja świetlicy w Krobi
- z początkiem wakacji rozpocznie się w Złotorii budowa sali gimnastycznej i przebudowa
szkoły
- został podpisany aneks do umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim na kolejny etap
kanalizacji w Grębocinie
- spotkanie z inwestorami, są duże szanse na powstanie Polo Marketu w Grębocinie
- Lubickie Wodociągi wykonują plan kanalizacji (Krobia, Złotoria)
- inwestycje biegną zgodnie z harmonogramem, podobnie realizowany jest fundusz sołecki
- w bibliotece odbywają się ciekawe spotkania, w czasie których czytane są dzieciom teksty
literackie; cieszy fakt, że biblioteka ma kontakt z otoczeniem, że wychodzi do czytelnika.
Radna Aldona Peregonczuk podziękowała Panu Wójtowi i Radnym za ścieżkę rowerową, której
otwarcie niedawno było świętowane.
Radna Anzel wyraziła ubolewanie z powodu nieobecności na otwarciu Radnej Powiatu
Toruńskiego Pani Barbary Kisielewskiej, w którym bardzo pragnęła uczestniczyć. Mówiąca
wyraziła podziękowanie dla Pani Radnej Kisielewskiej za osobiste zaangażowanie
i podejmowane działania w sprawie powstania powyższej ścieżki.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
- 26 kwietnia – Gminne Obchody Dnia Strażaka w Grębocinie
- konkurs „Pora na pomidora”, wyrazy podziękowania dla Pani Sylwii Knieć oraz całej szkoły
w Lubiczu Dolnym, za propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, przedsięwzięcie
bardzo udane świetnie promujące powyższe idee, angażujące środowisko szkolne, ale też
wychodzące do lokalnej społeczności
- Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – impreza – zaproś sąsiada - uczestniczyli w nim
zarówno uczniowie szkół z naszej gminy jak i gmin przyległych
- Grębocin, udział wraz z Panią Sekretarz w akademii poświęconej Janowi Pawłowi II –
patronowi szkoły
- 17 maja – Lubicz Górny - Święto Rodziny, połączone z rajdem nordic walking
- 27 maja – Piknik Rodzinny w Grębocinie – impreza promująca zdrowy styl życia
- w soboty organizowane są cieszące się dużą popularnością wyjazdy na basen solankowy do
Ciechocinka
- w Grębocinie cieszy się dużą popularnością nordic walking, działania propagowane w ramach
promocji zdrowego stylu życia
- spotkanie z mieszkańcami Brzeźna (w czasie dyżuru)
- 23 maja spotkanie z mieszkańcami Lubicza Dolnego w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego.
Pani Przewodnicząca podziękowała Radnym za czynny udział w otwarciu ścieżki rowerowej
Osiek – Złotoria oraz Radnej Danucie Staniszewskiej za zastępstwo w czasie nieobecności
mówiącej w dniu 9 maja br.
Ad. 5
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013.
Pan Wójt oznajmił, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013 znane jest już Radzie od
wielu miesięcy. Również na Komisjach Połączonych Radna Aldona Peregonczuk Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy dokonała
szczegółowego omówienia i przedstawienia, a także zestawienia w formie wykresów.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. było również zrelacjonowane na
sesji świąteczno – noworocznej, w grudniu 2013 r. Wynik budżetu jest bardzo poprawny –
kontynuował mówiący. Wykonanie dochodów – nieco powyżej 100%, wykonanie wydatków
nieco poniżej 100%. Wynika to z realizowanych zadań, a nie z chęci dopasowania wyników do
wskaźników. W części dotyczącej sprzedaży nieruchomości mamy pewną swobodę. Jeśli chodzi
o realizację budżetu w 2013 roku – musieliśmy dostosować się do znowelizowanej ustawy
o finansach publicznych, do nowych wskaźników. Teraz indywidualnie wyliczane jest
2

zadłużenie dla każdej gminy. Inwestycje w 2013 r., bezpośrednio finansowane z budżetu
zrealizowano za kwotę 6 000 000 zł, doliczając inwestycje Spółki Lubickie Wodociągi – będzie
to kwota 8 000 000 zł. Dużo też środków pochłonęły usługi komunalne, komunikacja publiczna,
dopłaty do wody i ścieków. Budżet roku 2014 i lat kolejnych musi polegać na szukaniu
równowagi między wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. Rok 2013 był rokiem
przygotowania dużych inwestycji, które teraz są uruchamiane (m.in świetlica w Krobi, sala
gimnastyczna w Złotorii, oświetlenia). Budżet jednoroczny nie zaczyna się 1 stycznia i nie
kończy ostatniego grudnia. Często to łańcuch przygotowań i kontynuacji wcześniejszych
zobowiązań. Bardzo dobrze funkcjonuje fundusz sołecki, jest dużo imprez, zwiększa się ilość
placów zabaw. Jest to bogaty kapitał, który wytworzyliśmy w ciągu ostatnich trzech lat.
Nieprzerwanie obserwujemy znakomitą działalność stowarzyszeń, klubów sportowych,
pojawiają się nowe ciekawe inicjatywy, jak chociażby liga orlika. W minionym roku gmina
starała się dobrze współpracować z zarządcami dróg, których mamy 6 kategorii. Dużo pojawiało
się wniosków i uwag od mieszkańców dotyczących braku chodników przy drogach
powiatowych i wojewódzkich. Monitujemy o te chodniki z Zarządem Dróg Wojewódzkich –
podkreślił mówiący – dla Nowej Wsi, Brzeźna. Pamiętamy o Lubiczu Dolnym. Efektem tych
wszystkich działań jest przedłużenie w 2013 roku chodnika w Krobi, Grębocinie, ścieżka
rowerowa Złotoria – Osiek. Pozytywnie odbieranymi przez mieszkańców inicjatywami były
również dofinansowania do solarów, oczyszczalni przyzagrodowych, usuwania i utylizacji
dachów z eternitu. Słabą stroną jest stan dróg gminnych – ulic na terenach zabudowanych, dróg
w terenach rolnych i urbanizujących się. Zbyt mało było na to przeznaczonych w 2013 roku
środków.
Podsumowując, Pan Wójt oznajmił, że budżet 2013 r. został wykonany poprawnie, zgodnie
z wolą i życzeniem Rady. Dołożono starań, aby poziom życia mieszkańców rósł, aby zadania
były dobrze wykonywane i usługi świadczone. Pan Wójt zdaje sobie też sprawę z pewnych
zaniechań, nie mniej jednak w tych możliwościach finansowych więcej nie można było zrobić.
Pojawią się nowe obiekty handlowe. W Lubiczu Dolnym będzie budowany Biznes Park. Jako
gmina mamy perspektywy i możliwości – podkreślił mówiący. Pan Wójt poprosił o pozytywną
ocenę i udzielenie absolutorium.
Ad. 6
Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez
Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy.
Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 17/S/2014 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za
2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
Skład orzekający zaopiniował pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.
Ad.7
Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że na komisjach połączonych Radna Aldona Peregonczuk
szczegółowo omówiła wykonanie budżetu, poprosiła zatem o syntetyczne opinie w powyższej
sprawie.
Radna Aldona Peregonczuk - Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Gminy przedstawiała wnioski końcowe, wypracowane przez komisję w sprawie
wykonania budżetu za 2013 rok oznajmiając iż:
1.Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy dokonała analizy i rzeczowej
oceny procesu realizacji wpływów i wydatków wykonanych w 2013 roku na podstawie
przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu
Gminy za 2013 rok w paragrafach klasyfikacji budżetowej.
2. Zaplanowane i wykonane dochody, wydatki, wynikające z zapisów budżetu naszej gminy na
rok 2013 uwzględniały kryteria zgodności z prawem, celowości i gospodarności.
3.Gmina dzięki nadwyżce budżetowej powiększyła swoje rezerwy finansowe.
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4.Wskaźnik zadłużenia zmniejszył się w stosunku do 2013 r i wynosi 53,6%.
5.Terminowo regulowano zobowiązania.
6.Przy wykonaniu budżetu stosowano zasady prawidłowej księgowości i rachunkowości.
7.Niepokoi wysoka kwota zaległości należnych z tytułu podatków, co wymaga podjęcia działań
zmierzających do skutecznego egzekwowania zaległości budżetowych w celu ich
maksymalnego obniżenia. Z drugiej strony wiadomo jednak, że część z tych zaległości dotyczy
osób, które utraciły dochody lub znajdują się w trudnej sytuacji na skutek wypadków losowych
i istnieje prawdopodobieństwo że nie zostaną wyegzekwowane – dodała mówiąca.
8.W związku z zadłużeniem Gminy decyzje o zaciąganiu kredytu powinny być podejmowane
w wyjątkowych sytuacjach.
9.Przeprowadzona analiza w tym względzie wykazała, że zwiększyło się wykonanie inwestycji
i wzrosło tempo ich wykonywania. Budżet 2013 r. można nazwać inwestycyjnym. Zakończył
się I etap kanalizacji w Grębocinie, powiększa się sieć kanalizacji w Lubiczu, Złotorii,
oczyszczalni, powstaje okazała świetlica w Krobi, rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej
przy SP w Złotorii, powstały nowe nawierzchnie ulic, chodniki, oświetlenia. Realizacja tych
inwestycji jest szczególnie oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy, bo to dzięki dobrze
przemyślanym inwestycjom warunki życia mieszkańców i ich jakość w każdym wymiarze mogą
się poprawiać.
W opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego Gminy przedłożone sprawozdanie
z wykonania budżetu daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy
za 2013 r.
Radna Karina Wroniecka w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny
poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali wykonanie budżetu za 2013 rok.
Następnie głos zabrali – Radny Marek Gliszczyński - przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Turystyki oraz Radna Maria Błaszczyk - Przewodnicząca Komisji
Samorządu i Porządku Publicznego, którzy w imieniu poszczególnych komisji również
pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013.
Ad.8
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Radna Karina Wroniecka oznajmiła, że „pomimo, iż każdy chciałby jeszcze więcej, to
obiektywnie należy stwierdzić, że był to dobry budżet, nie zapomniano o żadnej miejscowości,
starano się też zaspokoić potrzeby wszystkich obywateli gminy. Zauważalne są wysokie
wydatki na GOPS, ale jest też ich racjonalne uzasadnienie. Komisję Oświaty, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Rodziny cieszy szczególnie fakt, że nastąpiła stagnacja wydatków na oświatę. Zespół
Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli robi to w sposób bardzo wyważony i korzystny. Powodem do
zadowolenia jest również fakt, że wspierana i dotowana w sposób znaczący jest działalność
klubów sportowych, stowarzyszeń, OSP. Taki podział środków, jaki miał miejsce w budżecie
2013 roku jest sprawiedliwy, jeśli chodzi o wydatki. Na uwagę zasługuje również fakt, że jest
większa świadomość i inicjatywa oddolna, że możemy o czymś decydować” - podkreśliła
mówiąca.
Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że jeśli chodzi o 2013 rok, to był to budżet
inwestycyjny, co niewątpliwie miało dobry odbiór społeczny. Dzięki dotacjom powstają drogi,
oczyszczalnie przyzagrodowe, usuwany jest azbest i wiele innych działań polepszających
warunki życia mieszkańców gminy Lubicz.
Radna Hanna Anzel stwierdziła, że budżet 2013 roku jest budżetem celowym, rzetelnie
gospodarowanym, realizowanym zgodnie z obowiązującym prawem. Pan Wójt działa w dobrym
zespole (Pani Sekretarza, Skarbnik) – podkreśliła mówiąca. Praca Państwa jest wykonywana
rzetelnie – dodała. Budżet minionego roku to budżet kreatywny, o czym świadczą m.in.
pojawiające się w nim zmiany. Mówiąca wyraziła zadowolenie, że „w miarę potrzeb
realizowane są cele i zamierzenia. Prawdą jest, że GOPS dużo środków pochłania, ale jest to
potrzebne i uzasadnione. W kwestii oświaty rzeczywiście widać, że ZEASiP działa na dobrym
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gruncie, prowadzone są konsultacje, a wydatkowanie środków jest przemyślane. Jeśli chodzi
o inwestycje, niezwykle ważny jest zakres. Nie zawsze jest to kwestia kwoty, ale też zakresu.
Pewne usługi, inwestycje wykonuje się dziś taniej niż kilka lat temu, chociażby w kwestii np.
oświetleń. Niepokojące są natomiast wydatki bieżące. Przeliczanie dochodów własnych nad
inwestycyjne to trudna matematyka, a jeszcze trudniejsze utrzymanie tego w ryzach.
Opinia RIO – wszyscy by chcieli, żeby procent wydatków bieżących był mniejszy. Ale na
podkreślenie zasługuje jednak fakt, że my nie mamy przeterminowanych zobowiązań. Wszystko
jest na bieżąco płacone - pensje, inwestycje. Podatkowo jest również wszystko perfekcyjnie.
Jeśli chodzi o mieszkańców to jest to kwestia potrzeb i poglądów, co komu potrzeba, co kogo
cieszy. Obiektywnie należy stwierdzić, że każda grupa mieszkańców została dobrze załatwiona
z uwzględnieniem jej potrzeb”.
Radna Teresa Klawińska oznajmiła, że w czasie objazdu po gminie, Radni przekonali się, jak
jest ona piękna, dobrze oświetlona itp. widać dobrą rękę szefostwa – podkreśliła mówiąca.
Radny Ryszard Korpalski poinformował, że „patrząc z perspektywy lat należy stwierdzić, że
jest to budżet kontynuacji, zmienia się tylko skala podejmowanych działań, przedsięwzięć, ale
i problemów. Niektórzy mieszkańcy też mają różny ogląd na podejmowane przez gminę kroki.
Jedni krytykują, inni się cieszą z realizowanych działań i przedsięwzięć. Ludzie też często bez
względu na okoliczności mają tendencję do narzekania Jedni mówią: „gmina nie inwestuje, jest
zadłużona, inni chcieliby jeszcze więcej nowych przedsięwzięć.” 12 lat temu stano przed
wyborem – czy budować szkołę, czy ją remontować. Dzisiaj to kwestia budowy boiska przy
szkole – zmienia się skala problemu. Dawniej z bólem realizowała się kanalizacja w Złotorii,
dzisiaj w Grębocinie przebiega ona bez zastrzeżeń”. Pięknym zwieńczeniem działań
inwestycyjnych będzie basen w Lubiczu Górnym – podkreślił mówiący.
Radny Korpalski pogratulował Panu Wójtowi wykonania budżetu za 2013 rok.
Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że patrząc na dofinansowanie gminy w dziedzinie
kultury fizycznej należałoby uświadomić zarówno działaczom sportowym, jak i mieszkańcom,
że oprócz kwot przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych, duże środki pochłaniają też
inwestycje i infrastruktura, jak choćby budowa boisk sportowych itp.
Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2013 rok.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za.”
Uchwałę Nr L/590//2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 10
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Radny Kazimierz Rybacki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Lubicz na posiedzeniach w dniach: 25 kwietnia, 5 i 9 maja 2014 roku
rozpatrzyła:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz,
2) sprawozdanie finansowe,
3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2014 roku,
4) informację o stanie mienia gminy Lubicz, wysłuchała także ustnych wyjaśnień Wójta
Gminy oraz opinii innych komisji Rady Gminy Lubicz, a następnie stwierdziła, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet wynosił po stronie dochodów 53 192 003
zł, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów
w
kwocie 55.014 697 zł. Dochody wykonano w kwocie 56 191 909,14 zł,
co stanowiło 102,10% planu, w tym planowane dochody własne na
kwotę
28 853 125 zł, wykonane dochody własne w kwocie 29 805 624,56 zł, co stanowi
103,30 % planu. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 347 350 zł,
a wykonano w kwocie 761 339,11 zł, co stanowi 219,2% planu.
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2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych wynosił 54 865 177 zł
po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 57 789 660 zł. Wydatki
zrealizowano w kwocie 55 793 335,04 zł, co stanowi 96,55 % ogółu planu wydatków.
3. Wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Gminy na kwotę 6 326 331 zł, po
uwzględnieniu zmian budżetowych plan wydatków majątkowych wyniósł 6 613 469
zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6 233 688,12 zł, co stanowi 94,26% realizacji planu
wydatków majątkowych. Wielkość zrealizowanych wydatków majątkowych
w strukturze wydatków ogółem stanowi 11,17 % .
4. Na wydatki bieżące przeznaczono w budżecie kwotę 48 538 846 zł po uwzględnieniu
zmian planowane wydatki bieżące wyniosły 51 176 191 zł, co stanowi 88,83 % ogółu
planu wydatków. Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 49.559 646,92 zł, co stanowi
96,84% planowanych wydatków bieżących. Z kwoty zrealizowanych wydatków
bieżących 89,73 % stanowiły wydatki na zad. własne, a 10,27 % wydatki na zadania
zlecone.
5. Zmiany w planie dochodów oraz wydatków w trakcie roku spowodowały, iż na koniec
roku mieliśmy do czynienia z nadwyżką budżetową w kwocie 398 574,10 zł.
6. W wyniku realizacji dochodów bieżących w wysokości 54 655 452,24 zł i wydatków
bieżących w wysokości 49 559646,92 zł została wygospodarowana nadwyżka
operacyjna w wysokości 5 095 805,32 zł i łącznie z dochodami majątkowymi w kwocie
1 536 456,90 zł stanowiła źródło finansowania wydatków majątkowych w kwocie
6 233 688,12 zł. Ponadto niewykorzystane środki w kwocie 398 574,10 zł stanowią
wynik budżetu za 2013 r. jako nadwyżka budżetowa.
7. Na koniec roku stan należności wymagalnych wyniósł na koniec roku 2 830 600,55 zł
i stanowi, 9,20 % dochodów własnych. Ze sprawozdania wynika, że urząd podejmował
działania zmierzające do ściągnięcia należności poprzez wysyłanie upomnień,
wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie do organów egzekucyjnych.
8. W 2013 roku gmina zaciągnęła kredyt krótkoterminowy do wysokości max. 5 500 000
zł na pokrycie przejściowego deficytu. Na koniec roku zadłużenie z tego tyt. nie
występuje.
9. Zadłużenie Gminy na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
wyniosło 30 138 920,97 zł, z tego kredyty długoterminowe 25 892 559 zł,
pożyczki długoterminowe 1 828 040 zł, zobowiązania wobec banków z tyt. cesji
wierzytelności wykonawców robót inwestycyjnych 2 407 566,26 zł.
Dług stanowi 53,60% zrealizowanych dochodów budżetowych określonych w pkcie 1.
Gmina na 31 grudnia 2013 roku posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie
10 755,71 zł, i były to nadpłaty w należnościach budżetowych.
10. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków na 2013 rok
wpłynęły na obniżenie możliwych do uzyskania dochodów z tyt. podatków o kwotę
2 709 460 zł. Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku
od nieruchomości obniżyły możliwe dochody o kwotę 21 685 zł.
Skutki z tytułu udzielonych przez Wójta Gminy ulg w roku 2013 w spłacie
należności w postaci umorzeń, rozłożenia na raty podatków oraz odroczenia
terminu płatności wyniosły 804 430 zł. Wójt Gminy wydał również 13 postanowień
o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących
dochody gminy pobieranych przez Urzędy Skarbowe na łączną kwotę 24 521 zł.
Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 6,66%
zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ
podatkowy.
11. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą
celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami
publicznymi.
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Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale, powyższe daje
podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za rok
2013 i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.
Ad. 11
Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 6/Kr/2014 Składu Orzekającego Nr
4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2013 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 12
Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję.
Jako pierwsza zabrała głos stwierdzając, że wszystkie procedury zachowano zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Mówiąca dodała, że fakt, iż obniżono stawki podatkowe
w stosunku do tych zaproponowanych przez ministerstwo finansów (czego konsekwencją są
mniejsze wpływy do budżetu) był decyzją prospołeczną, biorącą pod uwagę sytuację materialną
i życiową mieszkańców gminy. Decyzja, której jedną z konsekwencji jest obniżenie wpływu do
budżetu gminy, podyktowana była jednak troską o mieszkańców.
Komisja Rewizyjna zwróciła również uwagę na ściągalność należności, trudną czasem do
wyegzekwowania. Z analizy, jaką przeprowadziła Komisja Rewizyjna oraz z otrzymanych od
Pana Wójta wyjaśnień wynika, że proces egzekucji - na każdym etapie jest prowadzony - czy to
poprzez bezpośrednie ściąganie należności, czy egzekucję poprzez urząd podatkowy, czy
komorniczy. Niestety, bywają też takie sytuacje, że już nie ma co ściągnąć. Do czasu kiedy
istnieje jakiś majątek - kwota widnieje. Przekłada się również na omawiany stan rzeczy trudna
sytuacja gospodarcza naszego państwa, rodzin i mieszkańców. Nie działamy przecież
w oderwaniu od całości – podkreśliła mówiąca. „Należy również zwrócić uwagę, że środki
stanowiące nadwyżkę budżetową w wysokości 398 574,10 zł wskazują na fakt, że budżetu nie
dopasowuje się do wykonania. Ten budżet realizuje się w sposób naturalny. Zadania są
wykonywane właściwie, a uwolnione kwoty wynikające np. z przetargów trudno nazwać
dopasowywaniem, ponieważ jest to tylko regulacja wykonanego zadania. Uwolnione w ciągu
roku środki wykorzystujemy na inne zadanie robiąc przesunięcie budżetowe. Komisja
Rewizyjna przeanalizowała gruntownie budżet gminy, we wniosku zostały zawarte wszelkie
dane, wskaźniki, wydatki własne ocenione w sposób należyty, wszystko zostało uwzględnione
w sposób zgodny z ustawą o finansach publicznych, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność
i celowość wydatkowanych środków z budżetu gminy".
Z powodu wyczerpania tematu i braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady
zamknęła dyskusję.
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu
wykonania budżetu za rok 2013.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel przedstawiła i odczytała projekt
uchwały.
Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”
Uchwała Nr L/591/2014 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 została podjęta
jednogłośnie (w głosowaniu jawnym) – obecnych na sesji 14 radnych na 15 radnych ogółem.
Pani Przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Wójtowi udzielonego mu absolutorium.
Pan Wójt podziękował za udzielone absolutorium, za rzetelną ocenę i dobrą atmosferę
we wzajemnej współpracy. Podkreślił, że jest to ogromna satysfakcja zarówno dla niego
samego, jak i jego współpracowników – Pani Sekretarz, Pani Skarbnik (którym wyraził
podziękowanie za dobrą, merytoryczną współpracę) oraz wszystkich pracowników Urzędu.
O godz. 10.55 Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz ogłosiła 15 – minutową przerwę.
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O godz. 11.10 kontynuowano obrady sesji.
Na salę obrad nie wrócił Radny Ryszard Korpalski.
Ad. 14
Podjęcie uchwał:
Ad.a)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/592/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad.b)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny – Małgorzatowo
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/593/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo
Pan Wójt odczytał projekt uchwały. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu
miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 lutego 2014 r. do
14 marca 2014 r. i 17 dni po nim następujących tj. do 31 marca 2014 r. złożono 2 uwagi do
projektu planu miejscowego. Wójt nie uwzględnił uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu planu miejscowego. Rada omówiła uwagi wniesione do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (dotyczące projektu zmiany planu miejscowego części wsi Lubicz Dolny –
Małgorzatowo).
Omówiono złożoną 25.02.2014 r. przez p. W.i Z. D., p. M. S. uwagę dot. wydzielenia części
znajdującej się przy drodze i zmianę przeznaczenia z terenu lasu i zalesienia pod zabudowę
jednorodzinną - Lubicz Dolny nieruchomości dz. nr 414/8 i 414/10
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga - 1 ZL (teren lasu), - uwaga
nieuwzględniona.
Omówiono też złożoną 11.03.2014 r przez p. M. A. uwagę dot. objęcia zmianą planu całej
działki i przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz dopuszczenie jej
podziału - Lubicz Dolny nieruchomość dz. nr 420/27
Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga -8 MN (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna) 9 ZP (zieleń urządzona) 7 KDW (komunikacja - droga
wewnętrzna) - uwaga nieuwzględniona.
Rada podtrzymała więc sposób rozpatrzenia uwag przez Wójta.
Jednocześnie Rada poinformowała, że przystąpi na sesji w czerwcu lub lipcu br. do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny i uwzględni
uwagi i wnioski, które nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny – Małgorzatowo w terminie późniejszym.
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/594/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny – Małgorzatowo
Projekt był omawiany na komisjach.
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Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/595/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/596/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz w pasie terenu pod gazociąg wysokiego ciśnienia DN500 p nom 8
Mpa
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/597/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/598/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/599/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
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
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/600/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/601/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej,
Warszawskiej i Grębockiej
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 – „za”
Uchwałę Nr L/602/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. l)
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w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2013 rok
Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu wyników prosząc o przybliżenie zebranym działalności biblioteki.
Pani Kustosz Marzenna Wojnar oznajmiła, że rok 2013, mimo, że budżet był niższy należy
zaliczyć do udanych. Co prawda kupiono mniej książek, ale biblioteka zwiększyła grono
czytelników. Jest to niewątpliwie wynik i następstwo podejmowanych działań. Mówiąca
podkreśliła, że oprócz czytelnictwa, dużo też osób korzysta z komputerów i drukarek
znajdujących się w bibliotece.
O godz. 11.25 na salę obrad wrócił Radny Ryszard Korpalski.
Pani Dyrektor Wojnar poinformowała, że w ramach projektu „Aktywna biblioteka” odbywały
się różnego rodzaju warsztaty, mówiąca miała również okazję poznać seniorów z gminy Lubicz
(w ramach projektu "Interdyscyplinaria dla seniorów"), którzy, jak podkreśliła, stanowią
ogromny społeczny potencjał. Biblioteki organizowały również spotkania autorskie – dodała
Pani Dyrektor. Dla dzieci – z Grzegorzem Kasdepke oraz Ewą Chotomską, dla dorosłych
z Moniką Szwają oraz z Panem Wójtem. Tegoroczny Tydzień Bibliotek (trwający od 8 do 15
maja) obchodzono pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia". Chcąc nawiązać do tego hasła
i urozmaicić dzieciom czas spędzony w bibliotece, zaproszono osoby spoza biblioteki i szkoły,
aby zaprezentowały dzieciom fragmenty ich ulubionych książek. Byli to: Pan Wójt Marek
Olszewski, Pani Teresa Gryciuk- Sekretarz Gminy Lubicz, Pani Aldona Peregonczuk, Pani
Karina Wroniecka - Radne Rady Gminy Lubicz, Pani Ewa Fijałkowska- Dyrektor Szkoły
Podstawowej, Pani Sylwia Pokorska- Przewodnicząca Rady Rodziców w SP w Złotorii, Pani
Magdalena Stachewicz-Siwek- pracownik świetlicy środowiskowej w Gronowie, Pani Angelika
Jankowska oraz Pani Anna Chmielewicz- Krzyżanowska- nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
w Gronowie, Pan Lucjan Opaliński- Leśniczy Leśnictwa Gronowo. Młodzież z naszej gminy po
raz kolejny brała również udział w ortograficznym konkursie powiatowym o Pióro Starosty
Toruńskiego. W środę, 28 maja ,odbył się w bibliotece gminny konkurs na interpretację
wierszy Wandy Chotomskiej pt. "Kram z wierszykami". W konkursie wzięło udział 25 dzieci
klas I-II ze szkół podstawowych naszej gminy.
Biblioteka wzięła udział w Konkursie Grantowym „Aktywna Biblioteka” finansowanym przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Otrzymała
dotację w wysokości 5 tyś zł. dzięki, której realizowała projekt pod nazwą „Spotkania na
obcasach- czyli jak twórczo spędzić popołudnie w bibliotece”. Decoupage, ozdoby wielkanocne
i carving to zajęcia, realizowane od lutego do kwietnia. Ostatni blok warsztatów to tworzenie
biżuterii z filcu. Spotkania odbywały się w bibliotece gminnej i jej wszystkich filiach.
Zainteresowanie zajęciami przerosło oczekiwania organizatorów.
CoCo roku biblioteka organizuje też Dzień Pluszowego Misia. Przez cały tydzień listopada
dzieci z klas 0-III uczestniczyły w "misiowych spotkaniach"- poznawały historię urodzin
pluszowego misia, uczestniczyły w konkursach i zabawach, wysłuchały także opowiadania
pt. "Jak Kubuś Puchatek świętował przyjaźń". W bibliotece można było również obejrzeć
wystawę prac plastycznych wykonanych przez najmłodszych. Na zakończenie każdego
spotkania dzieci były częstowane słodkościami.
Biblioteka jest ludziom potrzebna, podkreśliła Pani Dyrektor, dlatego też zależy jej oraz
pracownikom, aby działalność biblioteki była widoczna, żeby mieszkańcy do niej przychodzili.
Mówiąca podkreśliła, że pracownicy słuchają głosów czytelników i starają się wychodzić
naprzeciw ich oczekiwaniom. Pani Dyrektor oznajmiła, że bardzo dobrze układa się współpraca
z Książnicą Kopernikańską i Biblioteką Wojewódzką, jak również ze szkołami gminnymi.
Biblioteka jest pozytywnie postrzegana w środowisku, a z racji faktu, że nie ma tu gminnego
ośrodka kultury – przejmuje część tej działalności. Za odbywające się w bibliotece, czy jej
filiach warsztaty nie są pobierane żadne opłaty od mieszkańców. Pani Dyrektor oznajmiła, że
brakuje opracowania dotyczącego gminy Lubicz. Dała pod rozwagę propozycje napisania
monografii gminy, co byłoby rzeczą bardzo pożądaną. To wszystko, co składa się na całokształt
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pracy biblioteki, efekty podejmowanych działań to zasługa całej kadry – podkreśliła mówiąca.
Panie wspomagają się, dzielą rozmową, wypracowują wspólne cele.
Radna Mariola Marcinkowska w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni poparła, że
„potrzebne jest opracowanie o gminie Lubicz”.
Pani Dyrektor Wojnar oznajmiła, że posiada dostęp do cyfrowego archiwum lokalnej historii.
Jeśli ktoś miałby zdjęcia, ciekawe historie rodzinne, to mówiąca z przyjemnością umieści je
w powyższym archiwum.
Radna Teresa Klawińska oznajmiła, że miała przyjemność uczestniczyć w konkursie na
dyrektora, w czasie którego Pani Wojnar przedstawiła bardzo ciekawą koncepcję pracy
biblioteki, jej zadań w środowisku lokalnym. Obecnie widzimy realizację tych zamierzeń i jej
efekty - dodała. Mieszkańcy bardzo chwalą te działania. Spotkania autorskie mają swój odzew.
Imponująca jest też ilość dedykacji różnych autorów dla dzieci.
Radna Aldona Peregonczuk podkreśliła, że „mamy bardzo dobrą bibliotekę. Widać celowy
zakup pozycji książkowych”. Mówiąca, dziękując za wszystkie podejmowane działania, życzyła
dalszych sukcesów.
Radna Hanna Anzel oznajmiła, że „widać pozytywne zmiany w funkcjonowaniu biblioteki,
widać pracę zespołu i skromność Pani Dyrektor”. W kwietniu mówiąca odwiedziła bibliotekę
w Lubiczu Dolnym, stwierdzając, że jest to bardzo przyjazne miejsce z ładnym kącikiem dla
najmłodszych. Również seniorzy bardzo chwalą współpracę z biblioteką. Tak dobrze
funkcjonująca biblioteka to w dużej mierze również zasługa Pana Wójta, który był zawsze jej
życzliwy i przychylny, znakomicie rozumiejąc jej potrzeby i misję – podkreśliła Radna Anzel.
Przewodnicząca Rady pogratulowała Pani Wojnar pierwszego roku działalności na stanowisku
dyrektora biblioteki.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr L/603/2014 Rady Gminy Lubicz w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu za 2013 rok
podjęto jednogłośnie.
Ad. ł)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Aleja Sosen” w miejscowości Kopanino
Projekt był omawiany na komisjach.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr L/604/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. m)
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 r.
Projekt był omawiany na komisjach.
Pani Skarbnik omówiła późniejsze w stosunku do wersji pierwotnej zmiany w planie wydatków.
Dział 600 rozdz.60015
Zmiana klasyfikacji dotacji dla Miasta Torunia w związku ze zmianą charakteru wydatku
z majątkowego na bieżący.
Dział 600 rozdz.60016, dział 700 rozdz.70004, dział 750 rozdz.75095, dział 900 rozdz.90003
1) § 4270 – zwiększenie o 30.000 zł planu na remonty dróg gminnych.
2) § 4590 – zwiększenie o 17.883 zł na odszkodowania dla osób fizycznych za
bezumowne korzystanie z działek położonych w Grębocinie, wykorzystywanych pod
drogi oraz infrastrukturę uzbrojenia podziemnego.
3) § 6050
4) a) zwiększenie planu o 234.000 zł, z przeznaczeniem na:
- bud.drogi w Rogowie – o 48.000 zł (22.264 zł w wyniku podziału rezerwy
ogólnej na inwestycje),
- bud.drogi w Młyńcu Drugim, Mierzynku. Józefowie – o 186.000 zł,
b) zmniejszenie planu o 197.000 zł na zadaniach:
- bud.drogi w Złotorii ul.Leśna – o 149.000 zł,
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- bud.drogi w Lubiczu Górnym ul.Polna – o 45.000 zł,
- modern.ul.Poganki w Jedwabnie – o 3.000 zł.
Dział 710 rozdz.71035
Zwiększenie o 1.300 zł planu wydatków przeznaczonego na opracowanie oceny przydatności
działek położonych w Gronowie pod cmentarz wraz z rozpoznaniem warunków gruntowowodnych.
Dział 750 rozdz.75075
Zwiększenie o 10.000 zł planu wydatków na zakup mapy interaktywnej w celach
promocyjnych.
Dział 758 rozdz.75818, dział 801 rozdz.80104 i dział 600 rozdz.60016
Podział rezerwy ogólnej na inwestycje 7.134 zł z przeznaczeniem na zakup kuchni
elektrycznej dla Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka’ w Lubiczu Górnym” oraz na
budowę drogi w Rogowie – 22.264 zł.
Dział 801 rozdz.80101, 80101, 80110, 80114,80195
1) Przesunięcie planu wydatków w wysokości 29.433 zł między rozdziałami
i paragrafami z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia w związku ze zmianą struktury zatrudnienia – 14.425 zł,
b) odpisy na zfśs wg aktualnego stanu zatrudnienia – 12.008 zł,
c) usługę dostępu do internetu – 1.000 zł,
d) na podróże służbowe krajowe w ramach projektu realizowanego przez
Gimnazjum w Lubiczu Górnym „Uczenie się przez całe życie” Comenius (20132015) – 2.000 zł.
2) Utworzenie planu wydatków w wysokości 19.324 zł na projekt pn.”I ty możesz zostać
rycerzem – szlakiem legend i pieśni rycerskich ku wspólnej przyszłości” realizowany
przez ZS Nr 1 w Lubiczu Górnym w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany
Młodzieży.
3) Zwiększenie o 10.160 planu wydatków w § 4270 na remont dachu w budynku ZSnr 2
w Grębocinie.
Dział 90 rozdz.90002 § 6230
Utworzenie planu wydatków w wysokości 8.000 zł na dotacje dla osób fizycznych
z przeznaczeniem na usuwanie azbestu w ramach „Programu oczyszczania gminy z azbestu”.
Dział 921 rozdz.92105
1) Przesunięcie planu wydatków w wysokości 500 zł między paragrafami w ramach
zadania pn.”Lubicz Dolny – organizacja imprez środowiskowych (Dzień Dziecka,
Festyn Rodzinny)”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
2) Przesunięcie planu wydatków w wysokości 400 zł między paragrafami w ramach
zadania pn.”Kopanino – organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka”, realizowanego
ze środków Funduszu Sołeckiego.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr L/605/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny omówiono projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia,
Lubicz Górny i Mierzynek.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr L/606/2014 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 15
Składanie interpelacji
Interpelacje na piśmie złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz.
Wskazała, że zwraca się w następujących sprawach:
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- wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie odcinka drogi
za ekranami w Lubiczu Dolnym (co w znacznym stopniu polepszy sytuację komunikacyjną
dla zamieszkałych tam mieszkańców)
- ponownego wystąpienia do zarządzających ekranami na wysokości posesji Pana S.
w Lubiczu Dolny o zamianę na ekrany przezroczyste (skoro po przeciwległej stronie na
wysokości sklepu meblowego można było zamontować to również można tego samego
dokonać na w/w odcinku – podkreśliła mówiąca)
- wystąpienia do właściciela terenu zwyczajowo nazwanego cmentarzem przy ul. Szkolnej
w Grębocinie o możliwość uporządkowania i dbania o ten teren (jest to miejsce sąsiadujące
z terenem szkoły i placem zabaw); mówiąca prosi o rozważenie możliwości pozyskania tego
terenu na własność gminy Lubicz.
Ad. 16
Wnioski i zapytania
Radna Aldona Peregonczuk:
- proponuje rozważenie następującej propozycji - wykupienie terenu pod parking przy kościele
i na jego części urządzenie małej gastronomii obsługiwanej przez Spółdzielnię Socjalną
Lubiczanka (turyści zwiedzający ruiny zamku mogliby wykorzystać ten punkt jako dobre
miejsce do odpoczynku, nie bez znaczenia jest również fakt, że po naprawieniu starego mostu
będzie tam przebiegać ścieżka rowerowa, a na całej jej długości takiego miejsca i punktu
gastronomicznego nie ma).
Radna Teresa Klawińska:
- wniosek dotyczący obiektu budowlanego przy ul. Tulipanowej 2 w Lubiczu Dolnym oraz
wniosek dotyczący rozważenia możliwości pozyskania funduszy unijnych na zabezpieczenie
i zagospodarowanie osuwiska przy ul. Antoniewo w sąsiedztwie dawnego Unigumu Radna
złożyła na piśmie
- złożyła podziękowanie, w szczególności dla Kierownika ZDGMiK, za perfekcyjne wykonanie
chodnika na ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym
- z upoważnienia pani Dyrektor Danuty Ferens, Pani Pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Lubiczu Dolnym oraz własnym, mówiąca wyraziła słowa podziękowania dla Dzielnicowego
Policji w Lubiczu Dolnym Pana Tomasza Jaworskiego za bezinteresowną pomoc rodzinie
zamieszkałej w Lubiczu Dolnym, która w okresie przedświątecznym znalazła się w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej oraz za bardzo dobrą współpracę Policji w Lubiczu Dolnym
z tamtejszą szkołą podstawową
- proponuje zamieścić artykuł w „Gońcu Gminnym” opisujący każdą z sześciu kategorii dróg,
które znajdują się na terenie naszej gminy, z wyszczególnieniem, który zarządca za co
odpowiada
- Radna w imieniu Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym Danuty Ferens oraz
w imieniu prezesa Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie zaprosiła wszystkich
obecnych na festyn „Pora na pomidora”, który odbędzie się w Lubiczu Dolnym na terenie
szkoły w dniu 14 czerwca 2014 r.
O godz. 11.56 salę narad opuścił Radny Kazimierz Rybacki.
Radny Zbigniew Barcikowski:
- zaprosił w imieniu Rady Sołeckiej Młyńca Drugiego na dzień Dziecka, który odbędzie się
1 czerwca nad jeziorem w Józefowie, imprezę organizowaną razem z powiatem toruńskim,
z dużym zaangażowaniem Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (oficjalne otwarcie
o godz. 14.00)
- poprosił o umieszczenie w „Gońcu Gminnym” informację o naborze osób chętnych do pracy
w filii pruszkowskiej Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki mającej siedzibę
w Lubiczu.
Radna Mariola Falkowska podziękowała pracownikom Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” za
uprzątnięcie placu zabaw w Mierzynku, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność naprawy
przystanku przy placu zabaw.
Radny Ryszard Korpalski podziękował za zorganizowanie Gminnego Dnia Strażaka.
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Radna Hanna Anzel:
- wnioskuje o uruchomienie karty rodziny (dla rodzin wielodzietnych)
- prosi o napisanie kolejnego pisma (monitu) w kwestii odnowienia kiosku RUCH
w Grębocinie
- ul. Toruńska, Mostowa, Jesienna stanowią obecnie objazd dla drogi Toruń – Olsztyn,
w związku z tak dużym natężeniem ruchu wnioskodawczyni prosi o położenie destruktu lub
asfaltu
- poszerzyć drogę na Przydatkach (jest rozgraniczona, ale nie ma poszerzenia).
Następnie mówiąca poinformowała, że 16 czerwca odbędą się Komisje Połączone, a 26 czerwca
odbędzie się sesja - o godz. 9.00 część oświatowa, w Lubiczu Górnym z wręczeniem nagród
wójta i przewodniczącej rady gminy o 11.30 w urzędzie gminy. W tym samym dniu o godz.
18.00 odprawiona zostanie Masza św. w kościele w Złotorii za samorząd oraz zmarłych radnych
obecnej i minionych kadencji.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała korespondencję.
Jako pierwsze odczytano pismo pana B., który w imieniu mieszkańców ulicy Przy Lesie
w Lubiczu Górnym pyta w jakim czasie zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa w pasie
drogowym wskazanej ulicy.
Stanowisko Rady – przygotować materiał do omówienia na kolejne posiedzenie Rady.
Jako kolejne odczytano pismo Pani Z. – prośby o rozpatrzenie możliwości przyjęcia rodziny
wnioskodawczyni w ramach programu repatriacyjnego.
Stanowisko Rady:
Rada Gminy Lubicz, pomimo, iż rozumie złożoność sytuacji Pani Z. i jej rodziny, a także
motywację i przesłanki dotyczące chęci osiedlenia się w Polsce, nie ma możliwości
przychylenia się do powyższego wniosku. Takie stanowisko podyktowane jest brakiem
możliwości zapewnienia lokalu mieszkalnego oraz spełnienia innych niezbędnych przesłanek.
Ad. 17
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady ogłosiła o godz. 12.20 zakończenie obrad
sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel
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