P r o t o k ó ł Nr LII/14
z sesji Rady Gminy L u b i c z
z dnia 11 sierpnia 2014r
Obecni wg załączonej listy obecności.
Ad 1)
Sesję rozpoczęto o godz 1205 w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.
Obrady prowadziła Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy, która
stwierdziła quorum, powitała zebranych Radnych, Pana Wójta Marka Olszewskiego, Panią
Sekretarz Teresę Gryciuk, Panią Skarbnik Reginę Makowską, Radcę Prawnego Panią Annę
Kaszubowską, osobę protokołującą oraz Panią Małgorzatę Łęc- Sienkiewicz- sołtysa wsi
Rogowo , a także przedstawiła porządek obrad.
Następnie Wójt Gminy poprosił o wycofanie z porządku obrad następujących uchwał:
- w sprawie nadania nazwy ulicy „Tęczowa „ w miejscowości Grębocin,
- w sprawie nadania nazwy ul. „Orla” w miejscowości Złotoria,
- w sprawie nadania nazwy ul. „Władysława Jagiełły” w miejscowości Złotoria,
oraz o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał:
- w sprawie nadania nazwy ulicy „Jarzębinowa” w miejscowości Grębocin,
- w sprawie nadania nazwy ulicy „Geodezyjna” w miejscowości Złotoria,
- w sprawie nadania nazwy ulicy „Króla Ludwika” w miejscowości Złotoria,
- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy
nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy , za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie
drogi rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji partnerskiej „Poprawa bezpieczeństwa
na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń- Złotoria –
Osiek,
- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubicz,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie w latach 2014-2015 budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Grębocin – etap III.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o wycofanie z porządku obrad :
- pkt: 3 Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności miedzy sesjami

- pkt. 4 Informacja Przewodniczącego Rady o działalności miedzy sesjami
.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie każdą zmianę o wycofaniu lub
wprowadzeniu do porządku obrad. Radni w głosowaniu jawnym indywidualnie przegłosowali
każdą zmianę, jednogłośnie opowiadając się za nią. Całość porządku obrad po zmianach Rada
przyjęła jednogłośnie.
Ad 2)
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady
w dniu 26 czerwca br.
Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, że w związku z
wygranym konkursem na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym
Pani Mariola Marcinkowska złożyła pismo o rezygnacji z funkcji radnej.
Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt wręczyli Radnej

Marcinkowskiej

wiązankę

kwiatów podziękowanie za 4-letnią pracę w Radzie Gminy, natomiast Pani Marcinkowska
podziękowała wszystkim za wspólną pracę w Radzie, a szczególnie podziękowała Pani
Sekretarz Gminy, Pani Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.

Ad 5)
Następnie Rada przystąpiła do podejmowania uchwał. Przewodnicząca Rady poinformowała,
że szczegółowo wszystkie uchwały zostały omówione w dniu dzisiejszym na Komisjach
Połączonych Rady Gminy i zaproponowała, aby przystąpić bezpośrednio do głosowania
a) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli
Głosowanie : 13 „za”
Obwieszczenie w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie.
b) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia
rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi
Głosowanie : 13 „za”

Obwieszczenie w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
c) obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia
terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie gminy Lubicz.
Głosowanie : 13 „za”
Obwieszczenie w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie

d) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
w części wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/625/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w ułamkowej
części we własności części wspólnych budynku i gruntu z tym budynkiem związanego
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/626/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego wraz z udziałem w ułamkowej
części we własności części wspólnych budynku i gruntu z tym budynkiem związanego
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/627/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
g) w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul.
Toruńskiej 52 w miejscowości Złotoria
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/628/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
h) w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcy lokalu użytkowego położonego przy ul.
Toruńskiej 52 w miejscowości Złotoria
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/629/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie

i) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Lubiczu
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/630/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
j) w sprawie nadania nazwy ulicy „Jesionowa” w miejscowości Krobia
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/631/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
k) w sprawie nadania nazwy ulicy „Jarzębinowa” w miejscowości Grębocin
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/632/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
l) w sprawie nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w miejscowości Złotoria
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/633/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
ł) w sprawie nadania nazwy ulicy „Geodezyjna” w miejscowości Złotoria
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/634/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
m) w sprawie nadania nazwy ulicy „Króla Ludwika” w miejscowości Złotoria
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/635/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
n) w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/636/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie

o) w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/637/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
p) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy nie są

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/638/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
q) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na utrzymanie drogi
rowerowej wybudowanej w ramach inwestycji partnerskiej „Poprawa bezpieczeństwa na
drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria- Osiek”
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/639/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
r) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/640/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
s) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie w latach 2014-2015 budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocin – etap III
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/641/2014 w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie
t) uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014r
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Regina Makowska, która przedstawiła
najpierw plan dochodów:
- w dziale 750 rozdz. 75023 § 0970 - zwiększenie planu dochodów o 5.000,- zł z tytułu
refundacji z PUP w Toruniu kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
- w dziale 756 rozdz 75615 § 0310 – zwiększenie planu dochodów o 300.000,- zł z tytułu
podatku od nieruchomości od osób prawnych w wyniku przeprowadzenia analizy należności
wykazanych przez podatników w złożonych deklaracjach na 2014r,
- w dziale 756 rozdz 75616 § 0360 – zwiększenie o 10.000,- zł dochodów z tytułu podatku od
spadków i darowizn, realizowanych na rzecz budżetu przez urzędy skarbowe, na podstawie
wykonania za I półrocze br oraz przewidywanego wykonania do końca 2014r,

- w dziale 801 rozdz 80101 – zwiększenie o 130.000,- zł planu dochodów z tytułu dotacji z
Ministerstwa Sportu na:
1) realizację sali gimnastycznej w Złotorii o 100.000,- zł do wysokości 300.000,- zł
2) realizację boiska sportowego przy Szkole Podst. w Młyńcu Pierwszym o 30.000,- zł
do wysokości 160.000,- zł
- w dziale 853 rozdz. 85395 – utworzenie planu dochodów w wysokości 2.067,- zł
(§ 2007 – 1.963,- zł, § 2009 - 104,- zł ) w związku ze zwrotem środków na koszty
pośrednie poniesione na obsługę projektu pn „Aktywni i zintegrowani w Gminie Lubicz”
rozliczonego w 2013r
Pani Skarbnik podkreśliła, iż po zmianach plan dochodów wynosi 59.067.695,- zł
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w planie wydatków:
- w dziale 010 rozdz.01010 – utworzenie planu wydatków w wysokości 388.400,- zł na
zadanie pn. „budowa kanalizacji sanitarnej w Grębocinie – III etap”, realizowane w ramach
PROW w latach 2014-2015,
- w dziale 600 rozdz. 60014 § 2710 – utworzenie planu wydatków w wysokości 5.000,- zł na
pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie dróg rowerowych,
- w dziale 700 rozdz. 70005 – przesuniecie planu wydatków 7.000,- zł miedzy paragrafami na
zakup usług pozostałych związanych z prowadzeniem gospodarki gruntami i
nieruchomościami,
- w dziale 750 rozdz. 75075 – zwiększenie o 5.000,- zł planu na zakup usług związanych z
promocją gminy,
- w dziale 750 rozdz. 75095:
1) zwiększenie planu o 8.000,- zł w § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi
ZDGMiK w Lubiczu, w wyniku przesunięcia planu z dz.900, rozdz. 90003 § 4010,
2) zwiększenie o 10.000,- zł planu na wykonanie gablot ogłoszeniowych wolnostojących na
terenie gminy (§ 4300),
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 4210 – zwiększenie o 1.000,- zł planu wydatków na zakup
materiałów
- w dziale 801:
1) przesuniecie planu wydatków w wysokości 34.704,- zł z § 4040 – dodatkowe
wynagrodzenia roczne na wypłatę odprawy pieniężnej z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela
oraz odprawy emerytalnej dla Dyrektora Szkoły Podst. w Młyńcu Pierwszym,
2) zwiększenie o 210.000,- zł planu wydatków majątkowych (§ 6050) na budowę boiska
sportowego przy SP w Młyńcu Pierwszym w efekcie rozstrzygnięcia przetargu na roboty

budowlane,
3)utworzenie planu wydatków w wysokości 28.000,- zł na opracowanie projektu budynku
kotłowni położonej w Złotorii,
4) utworzenie planu wydatków w wysokości 33.000,- zł na zadanie inwestycyjne pn
„utwardzenie placu apelowego SP Lubicz Dolny”
- w dziale 852 rozdz.85204 § 4430 – zwiększenie planu wydatków o 40.000,- zł na
sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- w dziale 852, rozdz. 85219 § 4040 – zmniejszenie o 9.173 planu na dodatkowe
wynagrodzenie roczne,
- w dziale 853 rozdz. 85395 – utworzenie planu wydatków w wysokości 2.067,- zł na
sfinansowanie kosztów pośrednich poniesionych na obsługę projektu pn. „Aktywni i
zintegrowania w Gminie Lubicz” rozliczonego w 2013r,
- w dziale 900 rozdz.90003 § 4010 – przesuniecie planu 8.000,- do dz. 75095 § 4010 na
wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi ZDGMiK w Lubiczu,
- w dziale 900 rozdz.90006 § 6230 – zmniejszenie o 22.000,- zł planu dotacji na
dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, na podstawie informacji
Wspólnoty Mieszkaniowej Gronówko 15 i 16 o braku możliwości wykorzystania
przydzielonych środków w 2014r,
- w dziale 900 rozdz. 90095 § 4210 – zwiększenie o 5.000,- planu wydatków na zakup
materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, porządku oraz konserwacji placów na
terenie gminy,
- w dziale 921 rozdz. 92105 – zwiększenie o 20.500,- zł planu na zadania z zakresu kultury,
- w dziale 921 rozdz.92109 :
1) § 4210 – zwiększenie o 8.133,- zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup
materiałów do wykonania remontu kapitalnego świetlicy środowiskowej w Grabowcu.
2) § 4300 – zwiększenie o 5.140,- zł planu na sfinansowanie transportu oraz ustawienie
pamiątkowego obelisku przy świetlicy wiejskiej w Mierzynku,
- w dziale 921 rozdz. 92195 – zmiana nazwy zadania realizowanego w ramach tzw. „Małych
projektów” oraz przesuniecie planu wydatków między paragrafami,
- w dziale 926 rozdz.92601 § 6050 – utworzenie planu wydatków majątkowych w wysokości
50.000,- zł na budowę boiska sportowego w Złotorii,
- w dziale 926 rozdz. 92605 § 6059 – zwiększenie o 7.000,- wkładu własnego w realizację
zadania pn „budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym”.

Po przedstawieniu zmian budżetowych przez Skarbnika Gminy Przewodnicząca Rady
zapytała Radnych czy są pytania?
Następnie przystąpiono do głosowania
Głosowanie : 13 „za”
Uchwałę Nr LII/642/2014r w powyższej sprawie przyjęto jednogłośnie

Ad 6)
Składanie interpelacji.
Pani Mariola Falkowska – Radna wsi Krobia i Mierzynek złożyła interpelację na piśmie w
sprawie ul. Długiej i Osiedlowej w Krobi.
Ad 7)
Wnioski i zapytania
Pani Aldona Peregonczuk – Radna Złotorii
Pani Radna zapytała czy są szanse wykupu terenu pod drogi od p. Tubielewicz. W styczniu br
podjęto uchwałę w sprawie wykupu i ze względu na trudną sytuację właścicieli
nieruchomości czy byłaby możliwość wykupu ?
Pan Kazimierz Rybacki – Radny Brzezinka, Brzeźna i Rogowa
Jest już sierpień, a w Brzeźnie miał być zakup ławek, nasadzenia zieleni itp, a nic się nie
dzieje.
Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego
1.Pan Radny w imieniu kierowców jadących ul. Polną poprosił o wycięcie krzewów. Na
skrzyżowaniu z ul. Piaskową tam jest skrzyżowanie dróg równorzędne, rosną krzewy i
kierowcy nie widzą, może dojść do wypadku.
2. Sportowcy pytają jak toczą się rozmowy w sprawie boiska na Lampuszu?
Pani Sławomira Korzeniewska – Radna Lubicza Górnego
Pani Radna wnioskuje o ponowienie przetargu na wykonanie chodnika przy ul. Lipnowskiej.
Pani Mariola Marcinkowska – Radna Grębocina
1. Pani Radna pyta kiedy zostanie przesunięty płot na ul. Nad Strugą?
2. W imieniu matek dzieci bawiących się na placu zabaw Pani Radna prosi, aby
poprawiono bezpieczeństwo na drabince poprzez zamontowanie zapory.
3. Pani Radna chce poprzeć działania związane z Kartą Dużej Rodziny, aby wziąć to pod
uwagę.
4. Pani Radna poinformowała, że otrzymuje wiele podziękowań od mieszkańców
Grębocina, że prace przy kanalizacji są tak dobrze wykonywane i nie ma uciążliwości
dla mieszkańców.
Pan Marek Gliszczyński – Radny Grabowca, Kopanina i Nowej Wsi
1. Pan Radny pyta na jakim etapie jest zmiana częściowa planu zagospodarowania
przestrzennego w Nowej Wsi?
2. Odnośnie opieszałości podejścia Województwa do sprawy budowy chodników w

Nowej Wsi i Brzeźnie Pan Radny poinformował, że na skutek prowadzonych badań
przejazdu i przejścia dla pieszych to w Nowej Wsi są przejścia w 3 miejscach, gdyby
było 1 przejście, to byłaby wyższa liczba korzystających z przejścia.
Pani Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego
1. Odnosząc się do zdarzenia z 7 lipca br, gdzie podczas kolizji drogowej wylały się
popłuczyny kwasu, to ludzie mieszkający przy ul. Dworcowej boją się o swoje
bezpieczeństwo. Samochód był nieoznakowany , droga jest bardzo wąska i ludzie
czują się zagrożeni. To jest bardzo palący punkt Lubicza i proszę o uwzględnienie tej
sprawy. To dotyczy tego Traktu Leśnego, ale ludzie tak to postrzegają.
2. Pani Radna złożyła podziękowanie od dzieci i ich rodziców, którzy korzystali z zajęć
w ramach półkolonii w Muzeum Drukarstwa w Grębocinie. To były zajęcia
edukacyjne. Dzieci dużo się nauczyły za co Państwu dziękuję.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że „to właśnie Pani Klawińska zgłosiła taki problem i
szybko zorganizowaliśmy takie półkolonie. Na przyszłość można by organizować takie fajne
rzeczy. Na tych półkoloniach było więcej dzieci z Lubicza niż z Grębocina.”
Pani Klawińska poinformowała, że „wydawało się że 10 osób to jest mało i lepiej 20 osób
,ale trudno było zebrać 10 dzieci. Trzeba było przekonywać rodziców, aby się zgodzili.”
Pani Małgorzata Łęc- Sienkiewicz – sołtys wsi Rogowo
1. Pani Sołtys poinformowała, że „jest podpisana umowa z Powiatem na wykonanie
chodnika przy drodze powiatowej w Rogowie. Nie wyłoniono chętnych na wykonanie
chodnika. Mam prośbę, aby podłączyć się pod chodnik budowany w Lubiczu, dogadać
się z Powiatem i wykonać chodnik”
2. Pani Sołtys poinformowała, że” notorycznie po drogach gruntowych są robione
objazdy. Mimo, że Pan Krzyżanowski pozdejmował tabliczki, to znowu zrobiono
objazdy. To są drogi gruntowe i te nasze drogi są tragiczne. Prosiłam Zarząd o
równanie, ale do tej pory nie wykonano”.
3. Pani Sołtys poinformowała, że w Rogowie na placu zabaw trawa jest wysoka
powyżej kolan.
4. Pani Sołtys ponawia wniosek o wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na
drodze nr 15 w Rogówku przy drodze do Rogowa. Pani sołtys poinformowała, że tam
jest teraz wzmożony ruch, bo wiele pojazdów zjeżdża z autostrady na węźle w
Turznie.
Przewodnicząca Rady poinformowała Panią Sołtys, że „my mówimy dużo o tej
sprawie. Skoro Urząd Marszałkowski zmienia nazwy węzłów, to niech pobuduje drogi. Jeżeli
my nie mamy w Grębocinie dobrych przejść z sygnalizacja, to my się na to nie godzimy
i jesteśmy tak zdesperowani, że zorganizujemy blokadę drogi. Oni nie chcą z nami
rozmawiać”.
Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Przewodnicząca poinformowała, że „Marszałek Województwa zmienia nazwy węzłów
na autostradzie, a gdzie w tym wszystkim są ludzie? Ja współczuję mieszkańcom Rogowa i
Rogówka, bo na drodze nr 15 to jest sprawa być albo nie być, ale my w Grębocinie mamy
problem, bo zrobiono sobie skrót od Budlexu przez Przydatki.” Pani Przewodnicząca
wnioskuje o ustawienie znaków od strony ul. Toruńskiej, a ul. Kresowa to nie jest z
pierwszeństwem przejazdu. Przewodnicząca proponuje ustawić tam nawet znak stop.

Pani Przewodnicząca odnosząc się do wniosku Pani Sołtys stwierdziła, że „ przejście
dla pieszych Rogowo-Rogówko, to jest priorytet. My jeździmy, piszemy pisma. Na razie bez
efektu. Będziemy blokować drogi, tylko musimy to formalnie załatwić”.
Wójt Gminy poinformował, że „popełniono błąd przy budowie węzła Turzno.
Najpierw przez rok węzeł był nieczynny. Ten węzeł powinien mieć połączenie z Toruniem.
Ta droga nie ma żadnej infrastruktury.”
Przewodnicząca Rady - „obiecano nam, że ruch się zmniejszy, a się nie zmniejszył ,
tylko zwiększył. Z autostrady zjeżdżają już w Turznie i jadą lokalnymi drogami do Torunia.
My powinniśmy wystąpić z lokalnym apelem, bo to lokalnie wygląda jak byśmy nic nie
robili.
Pan Marian Sulecki – Sołtys wsi Krobia
Pan Sołtys złożył wniosek na piśmie w sprawie likwidacji znaku D 40 na ul. Długiej i
Osiedlowej w Krobi.
Radna Sławomira Korzeniewska podziękowała za chodnik przy ul. Sportowej. „ten
chodnik zmienia całe osiedle i estetyka jest coraz ładniejsza”.
Radny Marek Gliszczyński poprosił, aby radnym przesłać terminarz zebrań wiejskich.
Radny Juliusz Przybylski podziękował Pani Sekretarz za zaangażowanie w organizację I
Zlotu Starych Samochodów.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady zaprosiła Radnych do udziału w Dożynkach
w Grębocinie, które odbędą się 6 września br.
O godz. 1300 Przewodnicząca Rady zamknęła obrady Sesji.
Protokołowała:
H. Burczyńska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

Hanna Anzel

