P r o t o k ó ł Nr I /14
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 1 grudnia 2014 r.
Ad. 1
Otwarcie sesji
Pierwszą sesję VII kadencji Rady Gminy Lubicz otworzyła o godz. 14.00 i prowadziła do
czasu wyboru przewodniczącego Radna Senior - Pani Teresa Kalwińska. Powitała przybyłych
Radnych, Wójta Gminy, Panią Sekretarz pracowników urzędu obecnych na sali obrad oraz
przybyłych gości. Na podstawie listy obecności (będącej załącznikiem do protokołu)
stwierdziła quorum – obecnych 100 % składu osobowego rady oraz prawomocność obrad.
Ad. 2
Złożenie ślubowania przez radnych
Pani Radna Senior poinformowała Radnych o sposobie składania ślubowania, po czym
odczytała treść roty ślubowania. Następnie kolejno z listy obecności wymieniała nazwiska
Radnych, którzy stojąc wypowiadali słowo „ślubuję”, dodając „tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowanie złożyli wszyscy Radni. Treść roty załączono do protokołu.
Ad. 3
Złożenie ślubowania przez wójta
Wójt Gminy Lubicz Pan Marek Olszewski złożył wobec Rady Gminy Lubicz ślubowanie
o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad. 4
Przyjęcie porządku obrad
Prowadząca obrady Radna Senior odczytała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Złożenie ślubowania przez radnych
3. Złożenie ślubowania przez wójta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego Rady
6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora
7. Zakończenie obrad I sesji Rady.
Radna Karina Wroniecka zawnioskowała o wprowadzenie następujących zmian do porządku
obrad:
– rozszerzenie punktu 5 Wybór Przewodniczącego Rady o następujące podpunkty:
a) zgłaszanie kandydatów
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
- wprowadzenie punktu 6a Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy wraz z podpunktami
a) zgłaszanie kandydatów
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
- wprowadzenie punktu 6b: Podjęcie uchwał w sprawie wraz z podpunktami:
a) powołania komisji rewizyjnej
b) powołania komisji stałych.
Prowadząca obrady Radna Senior poddała pod głosowanie każdą z zaproponowanych zmian
oddzielnie. Radni, głosując nad każdą zgłoszoną zmianą, jednogłośnie opowiedzieli się za jej
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wprowadzeniem do porządku obrad. Następnie, w głosowaniu nad przyjęciem porządku
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami, radni jednogłośnie opowiedzieli się za jego
przyjęciem.
Ad. 5
Wybór Przewodniczącego Rady
Ad. a)
zgłaszanie kandydatów
Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady
Gminy. Radna Danuta Staniszewska zgłosiła kandydaturę Hanny Anzel, uzasadniając, że jest
osobą zaangażowaną, posiadającą wieloletnie doświadczenie. Więcej kandydatów nie
zgłoszono wobec czego Radna Senior zamknęła listę zgłoszeń. Radna Hanna Anzel wyraziła
zgodę na kandydowanie.
Ad. b) powołanie Komisji Skrutacyjnej
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Radna Senior zapoznała zebranych
z zasadami powoływania Komisji Skrutacyjnej. Radna Staniszewska zgłosiła kandydaturę
Radnej Wronieckiej, która wyraziła zgodę. Radny Korpalski zgłosił kandydaturę Radnego
Gliszczyńskiego, który wyraził zgodę. Radny Przybylski zgłosił kandydaturę Radnej
Borowskiej, która wyraziła zgodę. Radny Gliszczyński zgłosił kandydaturę Radnej
Błaszczyk, która wyraziła zgodę. Po odwołaniu się do zapisów Statutu Gminy Lubicz, który
uściśla zapis, że w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą trzy osoby, Rada Gminy jednogłośnie
zdecydowała, że przyjmuje skład pierwszych trzech zaproponowanych osób. Skład Komisji
Skrutacyjnej w osobach: Karina Wroniecka, Magdalena Borowska, Marek Gliszczyński Rada
przyjęła jednogłośnie. Komisja Skrutacyjna poinformowała, że jej przewodniczącą została
Radna Wroniecka.
Radna Anzel oznajmiła, że jest radną 16 lat przez dwie kadencje pełniła funkcję
przewodniczącej rady. Ma 54 lata, córkę, dwoje wnucząt. Mąż Radnej jest kierownikiem
Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Lubicz (powołany na stanowisko w drodze
konkursu). Radna Anzel posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką wydziału prawa
i administracji UMK, ukończyła też podyplomowe studia z zakresu zamówień publicznych,
zarządzania i kontrolingu. Obecnie Radna nie pracuje, przebywa na rencie. Reprezentuje
Grębocin, z którym związana jest od dzieciństwa. Oprócz głównej pasji, którą jest samorząd,
Radna lubi czytać książki, szczególnie te dotyczące wiary i religii. Jak podkreśliła - zawsze
była „orędownikiem tworzenia wspólnoty, a rozwój gminy zależy od 15 radnych”. Radna
Anzel zadba, aby współpraca z Radą oraz innymi podmiotami, oparta była na zasadach
dynamizmu, budowania mostów, a nie przepaści czy konfliktowania.
Ad. c)
przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała Radę z treścią projektu Regulaminu
głosowania wyboru radnych na Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz. Uwag nie zgłoszono
Regulamin przyjęto jednogłośnie.
Ad. d)
przeprowadzenie tajnego głosowania
Prowadząca obrady Radna Senior przedstawiła zasady pracy Komisji Skrutacyjnej. Komisja
Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz,
ostemplowała okrągłą pieczęcią Rady Gminy Lubicz. Przewodnicząca Komisji Pani Karina
Wroniecka czytała z imienia i nazwiska Radnych, wręczając kartę do głosowania. Radni po
jej otrzymaniu głosowali stawiając znak „X” w odpowiedniej kratce (czynności tej
dokonywali przy stoliku za parawanem), po czym wrzucali kartę do przygotowanej,
zabezpieczonej urny. Wszyscy Radni wzięli udział w głosowaniu. Po przeprowadzeniu
tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na liczenie głosów i sporządzenie
protokołu.
Ogłoszono przerwę.
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Po przerwie – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała Radę z wynikami
głosowania. Przewodniczącą Rady Gminy została Pani Hanna Anzel, otrzymawszy 15
głosów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty głosowania stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. e)
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
Pan Wójt odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz.
Uchwałę Rada przyjęła jednogłośnie, 15 głosami „za”.
Ad. 6
Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora
Radna Senior Pani Teresa Klawińska pogratulowała nowo wybranej przewodniczącej Rady
Gminy Pani Hannie Anzel i przekazała jej dalsze prowadzenie sesji. Pani Przewodnicząca
podziękowała za wybór i zaufanie.
Nowo wybranej przewodniczącej złożył gratulacje oraz wręczył kwiaty wójt gminy Lubicz
Marek Olszewski. Wicestarosta Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski, członkini
Zarządu Powiatu Toruńskiego Agnieszka Janiaczyk – Dąbrowska oraz Radny Rady Powiatu
Toruńskiego Marian Rzeszotek również wręczyli kwiaty Przewodniczącej Rady Gminy oraz
list gratulacyjny Wójtowi Gminy Lubicz. Pan Wicestarosta wyraził życzenie, aby „mocny
mandat przełożył się na mocne działanie i dobrą współpracę obu samorządów.”
Poinformował, że Starostwo Powiatowe wraz z Gminą Lubicz będą razem w partnerstwie
modernizować drogę na odcinku Młyniec Pierwszy – Brzezinko - Brzeźno.
Następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia i goście opuścili salę obrad.
Ad.6 a
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady.
Ad. a)
zgłaszanie kandydatów
Radny Juliusz Przybylski zgłosił kandydaturę Ryszarda Korpalskiego uzasadniając, że jest
wzorowo wypełniającym już czwartą kadencję swoje obowiązki samorządowcem, człowiekiem
uczciwym i szanowanym. Kandydat wyraził zgodę. Radny Marek Gliszczyński zgłosił
kandydaturę Danuty Staniszewskiej uzasadniając, że „tę funkcję pełniła w poprzedniej
kadencji, bardzo dobrze sobie radząc.” Kandydatka wyraziła zgodę. Innych kandydatów nie
zgłoszono. Przewodnicząca zamknęła listę zgłoszeń.
Ad. b)
powołanie Komisji Skrutacyjnej
Rada podtrzymała skład osobowy Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia
głosowania na przewodniczącego. Skład Komisji przyjęto jednogłośnie.
Ad. c)
przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała Regulamin głosowania wyboru radnych na
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubicz. Uwag nie zgłoszono. Regulamin przyjęto
jednogłośnie.
Ad. d)
przeprowadzenie tajnego głosowania
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i ostemplowała okrągłą pieczęcią Rady
Gminy Lubicz. Przygotowała urnę. Następnie przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej
wyczytywała z listy obecności Radnych, wręczała im kartę do głosowania. Radni po jej
otrzymaniu głosowali stawiając znak „X” w odpowiednich kratkach (czynności tej dokonywali
przy stoliku za parawanem), po czym wrzucali kartę do przygotowanej urny. Wszyscy Radni
wzięli udział w głosowaniu. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Komisja Skrutacyjna
udała się na liczenie głosów i sporządzenie protokołu.
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Ogłoszono przerwę.
Po przerwie.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół, zapoznając Radę z wynikami
głosowania. W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubicz
wybrano: Pana Ryszarda Korpalskiego – 14 głosów i Panią Danutę Staniszewską – 14 głosów.
Protokół i karty głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca
Rady podziękowała Komisji Skrutacyjnej za pracę i sprawne przeprowadzenie wyborów
tajnych.
Ad.e)
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Pan Wójt odczytał treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Lubicz. Uchwałę Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 6b
Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. a)
powołania komisji rewizyjnej
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radna Wroniecka zgłosiła panią Teresę Klawińską,
uzasadniając, iż jest to osoba uczciwa, wzbudzająca zaufanie zarówno członków Rady jak
i otoczenia. Kandydatka wyraziła zgodę. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przystąpiono do
głosowania. W wyniku jawnego głosowania przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została
jednogłośnie wybrana Radna Teresa Klawińska.
Następnie zgłaszano kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. Radna Aldona
Peregonczuk zgłosiła kandydaturę Pana Marka Gliszczyńskiego podkreślając, że bardzo dobrze
sprawdził się w poprzedniej kadencji. Kandydaturę Panią Magdaleny Borowskiej zgłosiła
Radna Danuta Staniszewska uzasadniając, że jako początkujący samorządowiec będzie miała
nowe spojrzenie. Radna Maria Błaszczyk zgłosiła kandydaturę Pani Kariny Wronieckiej –
Radnej z wieloletnim doświadczeniem. Wszyscy troje kandydaci wyrazili zgodę.
Następnie przeprowadzono jawne głosowanie nad przyjęciem poszczególnych kandydatów - na
członków Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła na członka
Komisji Rewizyjnej:”
- Radnego Marka Gliszczyńskiego 14 – stoma głosami „za” i przy jednym głosie
„wstrzymującym się”
- Radną Magdaleną Borowską 15 – stoma głosami „za”
- Radną Karinę Wroniecką 15 – stoma głosami „za.”
Pan Wójt odczytał treść uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej. Uchwałę Rada
przyjęła jednogłośnie.
Ad. b)
powołania komisji stałych.
Zgodnie ze Statutem Gminy Lubicz oprócz Komisji Rewizyjnej należy powołać jeszcze cztery
komisje stałe: Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy, Komisję
Oświaty, Kultury fizycznej, Zdrowia i Rodziny, Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Turystyki, Komisję Samorządu i Porządku Publicznego.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z § 29 Statutu Gminy Lubicz komisje
wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Komisja może liczyć minimum
trzy osoby. Radny zobowiązany jest do pracy co najmniej w jednej komisji stałej, radny może
być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. Przewodnicząca Rady poprosiła, aby radni
zdeklarowali swój udział w pracach komisji poprzez wpisanie się na kartę z nazwą komisji.
Członkowie poszczególnych komisji wybrali spośród siebie przewodniczących komisji i ich
zastępców. Skład poszczególnych komisji przedstawia się następująco:
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
1. Aldona Peregonczuk
przewodniczący komisji
2. Jerzy Guranowski
zastępca przewodniczącego
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3. Maria Błaszczyk
członek
4. Mariola Falkowska
członek
5. Ryszard Korpalski
członek
6. Jarosław Rybiński
członek
7. Hanna Anzel
członek
8. Zbigniew Barcikowski
członek
9. Juliusz Przybylski
członek
Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny
1. Karina Wroniecka
przewodniczący komisji
2. Magdalena Borowska
zastępca przewodniczącego
3. Aldona Peregonczuk
członek
4. Mariola Falkowska
członek
5. Juliusz Przybylski
członek
6. Bartosz Malicki
członek
7. Jarosław Rybiński
członek
8. Jerzy Guranowski
członek
9. Teresa Klawińska
członek
10. Hanna Anzel
członek
11. Zbigniew Barcikowski
członek
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki
1. Mariola Falkowska
przewodniczący komisji
2. Marek Gliszczyński
zastępca przewodniczącego
3. Jerzy Guranowski
członek
4. Danuta Staniszewska
członek
5. Karina Wroniecka
członek
6. Zbigniew Barcikowski
członek
Komisja Samorządu i Porządku Publicznego
1. Zbigniew Barcikowski
przewodniczący komisji
2. Juliusz Przybylski
zastępca przewodniczącego
3. Magdalena Borowska
członek
4.Maria Błaszczyk
członek
5. Marek Gliszczyński
członek
6. Bartosz Malicki
członek
7. Ryszard Korpalski
członek
Pan Wójt odczytał treść uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Lubicz,
którą Rada przyjęła jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że zwyczajem poprzedniej kadencji projekty
uchwał przesyłane są radnym drogą elektroniczną siedem dni przed sesją. Sesje i komisje
połączone będą odbywać się w piątki. Również w piątki przewodnicząca będzie dyżurowała
w urzędzie gminy w godz. Od 10.00 do 13.00. Program sesji szczegółowo jest omawiany na
Komisjach Połączonych. Tematyka szczegółowa omawiana jest na posiedzeniach
konkretnych komisji stałych (np. sprawy oświatowe na Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej,
Zdrowia i Rodziny). Za nieobecność na posiedzeniach rady potrącane jest 10% diety – dodała
mówiąca. Na temat wysokości diet, Przewodnicząca Rady będzie rozmawiała z Wójtem.
W grudniu planowane są jeszcze dwie sesje. 10 grudnia br. o godz. 10.00 obradowały będą
Komisje Połączone a o godz. 12.00 odbędzie się sesja. 30 grudnia będzie miała miejsce sesja
a potem odbędzie się spotkanie świąteczno – noworoczne.
Pan Wójt oznajmił, że każda kolejna kadencja jest nowym wyzwaniem, dążeniem do
osiągania celów strategicznych. Wielu z obecnych Radnych ma duże doświadczenie
samorządowe, czworo zaczyna dopiero służbę społeczną. To dobre proporcje –
doświadczenie oraz nowe spojrzenie. Mówiący życzył nowo wybranej Radzie pomyślnej
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służby publicznej deklarując, że jest do dyspozycji Radnych, otwarty na rozmowy
indywidualne oraz dialog.
Radna Anzel raz jeszcze podziękowała za wybór jej na przewodniczącą Rady wyrażając
nadzieję na dobrą współpracę w rozpoczynającej się kadencji.
Ad.7
Zakończenie obrad I sesji Rady.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za udział
i ogłosiła o godz. 15.45 zakończenie obrad Rady Gminy Lubicz.

Protokołowała
M. Robaczewska
Przewodniczący Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel
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