P r o t o k ó ł Nr IV/15
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 stycznia 2015 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. 12.30.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Powitała przybyłych, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz
Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- ostatnia sesja odbyła się 30 grudnia 2014 r.
- 8 stycznia – spotkanie z udziałem wszystkich stron w sprawie partnerstwa – publiczno –
prywatnego (w związku z przygotowaniem do budowy krytej pływalni, z końcem marca
prawdopodobnie zostanie podpisana umowa)
- 9 stycznia – spotkanie z Lubickimi Wodociągami w sprawie inwestycji, taryfy,
zagospodarowania budynku
- 10 stycznia - Spotkanie Pokoleń w Lubiczu Dolnym
- 11 – stycznia - WOŚP w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym
- 12 – stycznia – odprawa kierownictwa administracji samorządowej (m.in. omówienie zadań
na 2015 r.)
- 16 i 17 stycznia – zarząd ZGWRP w Jachrance
- 18 stycznia – koncert kolęd w Lubiczu Górnym
- 19 stycznia – Zarząd Powiatu Toruńskiego, w posiedzeniu którego wzięli również udział
wójtowie i burmistrzowie
- 21 stycznia – ZERiST
- 22 stycznia – spotkanie w sprawie ZIT w Urzędzie Marszałkowskim
- imprezy sołeckie – choinki, dzień Babci i Dziadka w Rogówku
- 26 stycznia – rozpoczęcie wyborczych zebrań wiejskich
- 29 stycznia – narada wewnętrzna w sprawie ZIT
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami
- udział w pogrzebie długoletniego sołtysa wsi Brzezinko - Edwarda Głowackiego
-9 stycznia - udział w akcji „dawca szpiku” oraz koncercie kolęd w Grębocinie
- przygotowania do imprezy charytatywnej „Okruszek dla Dominiki”
- udział w spotkaniu Koła Gospodyń w Rogowie.
Dyżury:
- pytania o realizację uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego
- spotkanie z założycielem Klubu Sportowego „Gwiazda”
- spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Kulturalnego Pokolenia
- wnioski dotyczące odszkodowań
- problemy z drogą do Małgorzatowa (Radna Klawińska w nawiązaniu do powyższego
oznajmiła, że 30 razy nawożono tam tłuczeń, ale utworzyło się koryto i woda nie spływa,
mieszkańcy bardzo skarżą się na utrudnienia z tym związane).
Ad. 5
Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z objaśnieniami.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Poinformował, że został on przygotowany z najwyższą starannością. Podkreślił, że uchwała
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budżetowa jest jedną z najważniejszych, jakie są uchwalane. Radni analizowali projekt
budżetu, dyskutowali i szczegółowo omawiali go na komisjach. Wnioski i propozycje
zgłoszone na ostatnich Komisjach Połączonych zostały uwzględnione w autopoprawkach.
Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 64.813.112 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 59.509.299 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.303.813 zł.
Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 68.195.472 zł
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 57.057.454 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.138.018 zł,
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 639.180 zł, z tego na:
- wydatki bieżące 65.000 zł,
- inwestycje 574.180 zł,
2) celową w wysokości – 154.840 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, z tego na:
- wydatki bieżące 54.840 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000 zł,
3) celową w wysokości – 120.612 zł z przeznaczeniem na nagrody i pomoc zdrowotną dla
nauczycieli,
4) celową w wysokości 860.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Deficyt budżetu w wysokości 3.382.360 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu
pożyczki i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.240.920 zł oraz rozchodów 858.560
zł.
Uchwała budżetowa zawiera też subwencje, dotacje, wydatki na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego oraz upoważnienia wójta do zaciągania kredytów.
W uchwale budżetowej są zapewnione środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zadłużenie jest pod ciągłą kontrolą. Zrobiliśmy konsolidację, dostosowaliśmy budżet do
nowej metody liczenia zadłużenia, podkreślił mówiący. Wydatki inwestycyjne będą większe
niż w 2014 r., główne zadania albo już są rozpoczęte, albo rozpoczną się niebawem.
O inwestycjach myślimy również w kontekście całej kadencji, dodał Pan Wójt. Wiele tu
zależy również od ZIT, RPO, PROW. Na pewno będzie budowana kryta pływalnia,
realizowany będzie projekt ulicy Bankowej, Handlowej, Piaskowej, cmentarz w Lubiczu
Dolnym. Będzie kontynuacja kanalizacji w Lubiczu Dolnym, Górnym. Planuje się też
budowę mieszkań socjalnych, docieplenie szkoły w Młyńcu, budowę bieżni i skoczni w dal
w Lubiczu Górnym i Grębocinie, budowę sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym, budowę
chodników, budowę kanalizacji w Krobi, asfaltowanie ulic. Jest też dylemat, czy do ZIT
wprowadzić zadanie związane z urządzeniem szkoły w Gronowie – dobrze byłoby, aby
w CKU znalazły się wolne godziny dla dzieci ze szkoły podstawowej z Gronowa. Chodzi
o pewną wzajemność – powiatowa szkoła muzyczna mieści się w Zespole Szkół nr 1
w Lubiczu Górnym, nie ponosi żadnych kosztów z tytułu korzystania z bazy lokalowej, więc
równie dobrze dzieci ze szkoły podstawowej w Gronowie mogłyby korzystać z bazy,
szczególnie sportowej, CKU. Być może trzeba będzie przeprowadzić rozmowy i podpisać
stosowne porozumienie.
Ad. 6
Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych
Radna Aldona Peregonczuk odczytała opinię i wnioski Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Gminy do projektu budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok.
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Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy na posiedzeniu w dniu 16 i
23 stycznia 2015 roku przeprowadziła szczegółową analizę przedłożonego Projektu
budżetu gminy na 2015 r. z stwierdzając, że:
1) Prognozowane dochody zaplanowano ogółem w kwocie 64 813 112 zł .
Dochody bieżące stanowią 59 509 299 zł
Dochody majątkowe- 5 303 813 zł
Największe dochody gmina osiąga dzięki podatkom od nieruchomości, podatkom od osób
prawnych i fizycznych. Znaczna część dochodów to subwencje oświatowe i dotacje.
2) Wydatki na rok 2015 zaplanowano w kwocie 68 195 855 zł.
Wydatki bieżące 57 136 855 zł
Wydatki majątkowe 11 058 617 zł
W zaplanowanych wydatkach ogółem, wydatki bieżące stanowią 84% wydatków ogółem,
natomiast wydatki majątkowe stanowią 16 % wydatków ogółem.
Największy wzrost wydatków przewidziano:
 W dziale Oświata i wychowanie, który pochłania największe wydatki.
W bieżącym roku będzie to kwota 27 629 795 zł.
 W dziale Rolnictwo i łowiectwo w roku 2015 kwota wydatków będzie wynosiła
łącznie 3 322 257zł ogółem
 W dziale Transport i łączność wydatki planowane wynoszą 8 354 026zł
 Pomoc społeczna, to dział, który również pochłania dużą część wydatków 7.450 362
zł .
 Administracja publiczna 5 970 202 zł
 Zadania z działu Kultura fiz. i sport w roku 2015 będą finansowane w wysokości 834
713 zł.
 Na Kulturę i ochronę dziedzictwa w bieżącym roku wydatki wyniosą 1 100 120zł
3) Deficyt budżetu w wysokości 3.382.360 zł, zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu pożyczki
4) Przychody 4.240.920 zł
Rozchody: 858.560
Generalnie bilans budżetu przedstawia się następująco:
Dochody (64 813 112 zł) + Przychody (4.240.920 zł) = Wydatki (68 195 855 zł) +
Rozchody (858.560 zł)
5) W budżecie tworzy się rezerwy:
 ogólną w wysokości – 639.180 zł, z tego na: wydatki bieżące 65.000 zł
i inwestycje 574.180 zł,
 celową w wysokości – 154.840 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
z tego na: - wydatki bieżące 54.840 zł, - wydatki i zakupy inwestycyjne 100.000
zł,
 celową w wysokości – 120.612 zł z przeznaczeniem na nagrody i pomoc
zdrowotną dla nauczycieli
 celową w wysokości 860.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Rezerwa nie przekroczyła granicy określonej w art. 222 ust. 3 ufp
6) Ustalono finansowanie zadań ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2015
7)Opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową. Załączona do projektu prognoza
kwoty długu zgodnie z art.169, 170 ukazuje możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego.
8). Projekt budżetu na 2015 r. upoważnia Wójta do:
 zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 5.500.000 zł,
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zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do
wysokości 760.000 zł,



zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
w wysokości 858.560 zł ,



dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze
stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji
budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
Podsumowując Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy stwierdziła,
że:
1) W objaśnieniach omówiono kwoty dochodów z poszczególnych źródeł i podstawy ich
kalkulacji oraz udział ważniejszych pozycji w dochodach ogółem. Przedstawiono także
kwoty planowanych wydatków w działach z uzasadnieniem wysokości kwot przeznaczonych
na poszczególne rodzaje działalności i rodzaje wydatków. Omówiono również przychody
i rozchody budżetu.
2) Plan wydatków budżetowych zabezpiecza niezbędny poziom realizacji obowiązkowych
zadań gminy (zadań własnych, powierzonych i zleconych).
3) Planowane zamierzenia inwestycyjne związane z budową i rozbudową kanalizacji
znajdują pełne uzasadnienie w oczekiwaniach mieszkańców gminy.
5) Inwestycyjny obraz budżetu widać także w tegorocznych wydatkach inwestycyjnych na
które przeznaczono 11.058.617 zł,
6) Opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową. Załączona do projektu prognoza kwoty
długu zgodnie z art.169, 170 ukazuje możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.
Projekt budżetu na 2015 rok zgodny jest z większością naszych oczekiwań i ocen
rzeczywistości ekonomicznej.
W związku z powyższym Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
pozytywnie opiniuje przedłożony przez Wójta Gminy Projekt budżetu Gminy Lubicz na
2015 rok.
Radna Karina Wroniecka w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny
pozytywnie zaopiniowała budżet na 2015 rok. Radna Wroniecka podkreśliła, że jest to
budżet, gdzie znajdują się środki na działania inwestycyjne w każdej miejscowości. Fundusz
sołecki świetnie się sprawdził, jest to dobrze realizowana demokracja oddolna. Oświata się
rozwija. Pomimo, że wydatki na nią pochłaniają taką dużą część budżetu, to jednak efekty są
pozytywne i zadawalające. Radna Mariola Falkowska w imieniu Komisji Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Turystyki również pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały budżetowej.
Podobnie - pozytywną, bez uwag opinię o projekcie budżetu na 2015 rok w imieniu Komisji
Samorządu i Porządku Publicznego wyraził Radny Zbigniew Barcikowski.
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że w autopoprawkach Wójta wnioski Radnych
z Komisji Połączonych w 100 procentach zostały uwzględnione. Sposób przedstawienia
propozycji wydatkowania środków w 2015 roku budzi zadowolenie i akceptację Radnych.
Ad. 7
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o projekcie budżetu na 2015 rok Gminy Lubicz
b) o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok
c) o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2011 – 2029
Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 15/P/2014 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii
o projekcie budżetu na 2015 rok Gminy Lubicz opiniującą pozytywnie projekt budżetu Gminy
Lubicz na 2015 rok, Uchwałę Nr 9/Dpr/2014 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii
o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Lubicz opiniującą pozytywnie
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możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Lubicz oraz Uchwałę Nr
15/WPF/2014 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2011 – 2029 opiniującą pozytywnie z uwagą projekt wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2011 – 2029. Pan Wójt odczytał uwagę. Dodał, że
wykazany w projekcie wieloletniej prognozy finansowej wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych, do
dochodów ogółem w 2016 roku wynosi 7,35%. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań dla tego roku określony w art. 243 ustawy wynosi 7,39%. Różnica pomiędzy tymi
wskaźnikami w roku 2016 wynosi 0,04%.
Ad.8
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych.
Pan Wójt poinformował, że omówione na Komisjach Połączonych uwagi i wnioski do budżetu
na 2015 rok zostały wprowadzone.
Ad. 9
Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że projekt budżetu na 2015 rok został we właściwym
terminie złożony do Biura Rady. Wszystkie procedury zachowano zgodnie z przepisami
ustawy. Budżet daje powody do zadowolenia – podkreśliła mówiąca. Jest to budżet dobrze
rozwijającego się samorządu. Zawarte są w nim w szerokim zakresie zadania obligatoryjne
i fakultatywne.
Dyskusyjne może być z jednej strony dowożenie uczniów do szkół z odległości mniejszych niż
przewiduje ustawa a także duża kwota, jaką samorząd gminy Lubicz dokłada do subwencji.
Z drugiej jednak strony wszystkie te kwestie wynikają zarówno z potrzeb społecznych, jak też
z wysokiego standardu ich zaspokojenia przez samorząd gminny. Pieniądze są publiczne, więc
wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom mieszkańców wójt przedstawia propozycje radzie,
a ta je zatwierdza – skonkludowała mówiąca.
Przychody z wolnych środków i z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
wynoszą 4 240 920 zł. Rozchody budżetu (spłaty kredytów i pożyczek) wynoszą 858 560 zł.
Dochody – 64 813 112 zł, wydatki – 68 195 472 zł, przychody – 4 240 920 zł, rozchody –
856 560 zł.
Przewodnicząca Rady podkreśliła, że gmina jest przygotowana do sprzedaży nieruchomości
(Krobia, Grębocin itp.). Wskaźnik inwestycji też byłby wyższy, dodała mówiąca, gdyby
uwzględniono tu również inwestycje wykonywane przez Lubickie Wodociągi. Bolączką
budżetu są odszkodowania oraz wykupy. Również plany zagospodarowania przestrzennego
generują konieczność ponoszenia kosztów ich tworzenia oraz realizowania. Powodem do
dumy jest za to fakt, że prowadzimy, planowaną gospodarkę przestrzenną, co zaostało
zauważone i czego dowodem jest przyznanie naszej gminie wyróżnienia z tego tytułu przez
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Rada Gminy dyskutowała nad budżetem
na 2015 rok. Wnioski zgłoszone przez Radnych zostały uwzględnione. Fundusz sołecki bardzo
dobrze się realizuje. Z dużym zainteresowaniem spotkały się wyjazdy na baseny do
Ciechocinka, bardzo dobrze jesteśmy przygotowani do realizacji programu PROSUMENT.
Mówiąca podziękowała Radnej Aldonie Peregonczuk – Przewodniczacej Komisji Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy za przygotowanie wersji graficznej budżetu na
2015 r., szczegółową anzlizę i wnioski oraz Pani Sekretarz za wszystkie merytoryczne
dyskusje i omówienia. Mówiąca poprosiła o przekazanie podziękowań pracownikom
z Referatu Finansów, a w szczególności Pani Grażynie Dąbrowskiej, za zaangażowanie
w tworzeniu projektu uchwały budżetowej.
Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że budżet na 2015 rok jest budżetem bardzo
inwestycyjnym, dużo srodków przeznaczanych jest na oświatę, opiekę społeczną, sport. Jeśli
chodzi o gospodarkę niskoemisyjną to mogłoby być lepiej – dodała mówiąca. Martwi też
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deficyt. Radna wyraziła nadzieję, że „może koniunktura na sprzedaż nieruchomości się
poprawi oraz uda się pozyskać większą ilość inwestorów”.
Radna Anzel oznajmiła, że „na terenie gminy znajdują się aż dwa węzły autostradowe, więc
powinno coś się tu ruszyć, są podstawy przewidywać, że być może duża logistyka się u nas
zlokalizuje”.
Radny Ryszard Korpalski podzielił się spostrzeżeniem, że jak sięga pamięcią, to nigdy dotąd
nie było takiego spokoju w pracach Rady Gminy nad budżetem. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że na wysokim poziomie prowadzona jest polityka społeczna. Zadania realizowane przez
GOPS, kluby sportowe to bardzo ważne dla mieszakańców sprawy.
Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że jest „niebywale zadowolony z projektu uchwały
budżetowej”. Podkreślił, że budowane boiska to wspaniały prezent dla całej społeczności, bo
przecież nie tylko mieszkańcy z danej miejscowości mogą z tego obiektu korzystać. Mówiący
z dużą aprobatą odniósł się do środków przeznaczonych na zakup rowerów. Dzięki temu
stwarzane są duże możliwości udziału w treningach szerokiej grupy dzieci i młodzieży.
Mówiący podkreślił, że istotą sportu wyczynowego nie są duże pieniądze. Przyznanie
prowadzącemu treningi czy zajęcia jednorazowej kwoty pieniężnej (chociażby w wysokści
500 zł) jako wyrazu uhonorowania jego postawy i działań będzie najlepszym sposobem
pozyskiwania ogromnej rzeszy społeczników, świetnie wykonujących swoje zadania.
Radna Anzel, w nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Korpalskiego, oznajmiła, że istotą
dobrego klimatu, jest polegajaca na zrozumieniu współpraca. Trzeba myśleć globalnie, patrząc
na wszystkie miejscowości i ich potrzeby.
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu na 2015 rok pod głosowanie. Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0,
„wstrzymało się” – 0. Uchwałę Nr IV/26/2015 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
Rada podjęła jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca pogratulowała Panu Wójtowi i ogłosiła przerwę.
O godz. 10.45 wznowiono obrady sesji.
Salę obrad opuścił Radny Marek Gliszczyński.
Ad. 10
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr IV/27/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.”
Ad. b)
obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Lubicz
Projekt obwieszczenia był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr IV/28/2015 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
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zmieniającej uchwałę w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy
Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr IV/29/2015 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015”.
Pani Przewodnicząca przypomniała, że chodzi tu o wprowadzenie zadania 5a dotyczącego
dotacji na współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego pn. Kujawsko – Pomorska
„Niebieska linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr IV/30/2015 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr IV/31/2015 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr IV/32/2015 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za”
Uchwałę Nr IV/33/2015 1 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 11
Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że powyższe sprawozdanie szczegółowo omówiono na
Komisjach Połączonych, gdzie również wyjaśniono wszelkie wątpliwości i odpowiedziano na
pytania.
Radna Anzel poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.
Głosowanie: 14 – „za”
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przyjęto jednogłośnie.
Ad. 12
Składanie interpelacji.
Interpelacje na piśmie złożyła Radna Karina Wroniecka.
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Radna Staniszewska poinformowała, że złożyła interpelacje poza sesją.
Ad. 13
Wnioski i zapytania.
Radna Magdalena Borowska zaproponowała podjęcie przez Radnych inicjatywy „Radny czyta
dzieciom.” Przedsięwzięcie, w zależności od możliwości danej miejscowości, mogłoby
odbywać się w szkołach lub świetlicach.
Radna Teresa Klawińska podzieliła się dygresją, że na zebraniach sołeckich mieszkańcy
z szacunkiem odnoszą się do pełnionych funkcje sołtysów osób. Jest to niewątpliwie zasługa,
jak stwierdziła mówiąca, Pana Wójta i Pani Przewodniczącej, którzy „to uszanowanie
w stosunku do innych wprowadzili, a ono po prostu wraca.”
Radna Klawińska poprosiła:
- aby mieszkańcom Lampusza, proszącym o naprawę drogi, nie odpowiadać na pisma
w sposób informujący, ile jakiego rodzaju materiału wysypano czy zużyto, gdyż mieszkańców
to nie satysfakcjonuje (mieszkańcy oczekują, że powinny zostać wykonane działania,
w wyniku których osiągnięty będzie trwały a nie czasowy efekt)
- o przestawienie barakowozu, znajdującego się w sąsiedztwie sali gimnastycznej
w Lubiczu Dolnym (barakowóz stoi w pobliżu pasa drogi i utrudnia widoczność
przechodzącym przez jezdnię dzieciom)
Radna Mariola Falkowska prosi o:
- zamontowanie pachołków na ul. Rzemieślniczej (stare uległy zniszczeniu)
- uprzątnięcie lasku na ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym (przy myjni).
- uprzątnięcie śmieci w lasku przy ul. Zielona Puszcza (w stronę Lubicza)
- uprzątnięcie śmieci przy drodze powiatowej (droga od Bartorexu w stronę Mierzynka).
Przy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym jest słaba widoczność (na trasie wiodącej ze szkoły
w kierunku myjni), Radna prosi o przycięcie krzewów utrudniających widoczność lub
zamontowanie lustra.
Radny Zbigniew Barcikowski:
- proponuje, aby kluby sportowe otrzymujące dotacje z gminy m.in. na zakup strojów
zamieszczały logo gminy na koszulkach
- prosi o wyburzenie betonowego płotu (Młyniec Drugi, ul. Topolowa), miało ty być zrobione
już wcześniej, samochody ciężarowe mają problem z nawrotem.
Radny poinformował, że 4 lutego o godz. 18.00 w świetlicy w Młyńcu Pierwszym odbędzie
się spotkanie w sprawie gazyfikacji. Wszyscy chętni, zainteresowani możliwością podłączenia
gazu, mogą skorzystać z zaproszenia i wziąć udział w powyższym spotkaniu.
Radny Barcikowski rozdał również ulotki dotyczące mającej powstać w gminie Lubicz filii
pruszkowskiej uczelni wychowania fizycznego, prosząc o rozpropagowanie ich w swoim
środowisku. Koszt semestru to 1850 zł. Jeśli filia zafunkcjonuje, będziemy mieli prawo
wskazać i zaproponować do kadry miejscowych fachowców (nauczycieli) – dodał mówiący.
Pan Wójt wyjaśnił, że uczelnia ma siedzibę w Pruszkowie, natomiast gmina Lubicz umożliwia
kontakt z filią, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści. Pomagamy lokalowo i organizacyjnie,
dodał mówiący.
Radny Bartosz Malicki - wnioski z dyżuru:
- oznakować dojazdy do domów państwa B. i innych mieszkańców - droga w kierunku
Turzna - wzdłuż drogi gminnej jest usytuowanych 7 gospodarstw domowych - jest problem z
dojazdem karetki pogotowia, kuriera itp., wspomniane domy są za wzniesieniem (numeracja
100, 102,104 itp.)
- przy działce p. B. znajdują się 40 – letnie wysokie topole, których konary wystają nad drogę
i często spadają, Radny prosi o ich wycięcie lub przycięcie, gdyż zagrażają bezpieczeństwu,
życiu i zdrowiu, może też dojść do uszkodzenia mienia
-wniosek z zebrania wiejskiego – radny prosi „o zajęcie się sprawą przejścia od skrzyżowania
drogi wojewódzkiej do przystanku w kierunku Torunia, gdzie został wykopany rów
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i powstaje duże niebezpieczeństwo, że zostanie ktoś wciągnięty pod ciężarówkę” („może
zassać pod samochód”).
Radny Juliusz Przybylski:
- prosi o wyrwanie suchych i nasadzenie nowych tui przy Przedszkolu Chatka Puchatka
w Lubiczu Górnym
Radny Jarosław Rybiński:
- prosi o zwrócenie uwagi policji na dilerów narkotykowych, zbierających się za świetlicą
wiejską w Krobi
- na zakręcie (90o) ul. Sportowej (niedaleko świetlicy od Bartorexu) w Krobi jest słaba
widoczność ze względu na rosnące tam krzaki, Radny prosi o ich wycięcie
- zainteresować się skrzyżowaniem w Lubiczu Górnym, chodzi o korki tworzące się rano czy nie można by poszerzyć pasa drogi od drogi od Mierzynka w kierunku Torunia, chodzi
o skręt w prawo.
Radna Karina Wroniecka:
- prosi o wycinkę drzew i krzewów w celu udrożnienia szlaku turystycznym (działka 354 –
droga z Gronowa do Kamionek).
Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz:
- prosi, aby w odpowiedziach kierowanych przez ZDGMiK do mieszkańców w sprawie
oświetlenia nie dawać odpowiedzi typu „zadanie zostanie zrealizowane, jak Rada Gminy
przewidzi środki w budżecie” lub „zadanie nie zostanie wykonane, gdyż Rada Gminy nie
przewidziała na to środków w budżecie”, tylko: „tego typu zadania nie przewidziano do
realizacji w bieżącym roku, ale przewiduje się go wykonać w roku np. 2016, 2017 itp. (można
też pokusić się o wypracowanie standardów polegających na sporządzeniu harmonogramu
wykonania oświetleń do 2017 r. – wtedy z większą dokładnością można by odpowiadać
mieszkańcom na wnioski w tej sprawie)
- w związku ze skargami mieszkańców na opieszałość firmy DUON Radna prosi
o zaproszenie operatora DUON na spotkanie z Radą Gminy, aby można te wszystkie uwagi
przekazać
- podjąć działania zmierzające do przeniesienia obecnie działającej świetlicy środowiskowej
przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym do Zespołu Szkół nr 1. Rodzice proszą aby te zajęcia
odbywały się w godzinach popołudniowych, ale w szkole, gdzie jest lepsza lokalizacja.
(Świetlica nie musi być prowadzona przez TPD)
- wnioskuje o konieczność zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
w Grębocinie
- zapytać właściciela drogi (biegnącej od Grębocina do Gronowa) czy planuje budowę
chodników przy tej drodze.
Pan Wójt w odpowiedzi na zgłaszane sprawy oznajmił, że niektóre z nich mają swoją
wieloletnią historię. W nawiązaniu do wniosku Radnego Rybińskiego (dotyczącego
poszerzenia pasa drogi od drogi od Mierzynka w kierunku Torunia - skręt w prawo) Pan Wójt
wyjaśnił, że wiele w tej sprawie przeprowadzono rozmów, wiele złożono wniosków – efekt
finalny jest taki, że nie wolno odstępować od obecnego projektu, tak więc przynajmniej przez
ok. 10 najbliższych lat nic nie da się w tej sprawie zrobić. Może przy kolejnej zmianie
projektu uda się coś w tej sprawie osiągnąć.
Jeśli chodzi o chodniki przy drogach wojewódzkich, to DIS został zawieszony, tak więc
w związku z powyższym wstrzymana została kwestia chodnika w Lubicz Dolny – Grębocin,
podobnie chodnika w Nowej Wsi. Jeśli chodzi o chodniki przy drogach krajowych, to w grę
wchodzi jeszcze ewentualność przekazania przez rolników gruntu poza pasem drogowym, na
którym można by urządzić chodnik, takie rozwiązanie jest tu możliwe.
W kwestii chodnika w Nowej Wsi – zrobiono koncepcję, która przewiduje koszt 16 milionów
na wykonanie powyższej inwestycji. Wielkim problemem jest tu wspomniany właśnie
kosztorys. Jest to argument na poparcie stanowiska, że takich pieniędzy województwo nie jest
w stanie przekazać na budowę jednego chodnika. Pan Wójt rozmawiał w tej sprawie
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z dyrektorem Kielnikiem argumentując, że chodnik może być węższy, że może przechodzić
z jednej strony na drugą itp. Niestety wszelkie próby wskazania i przekonania, że powyższą
inwestycję można wykonać mniejszym nakładem finansowym nie są brane pod uwagę.
Argument drugiej strony sprowadza się do stwierdzenia, że jest koncepcja i tego województwo
musi się trzymać. Przed wyborami Pan Wójt był u Pana Marszałka Całbeckiego w sprawie
chodnika w Nowej Wsi, na którym rozmawiano też o jeszcze innej możliwości, tj.
o „przerzuceniu” drogi w inne miejsce. Chodnik w Nowej Wsi to temat, do którego z całą
pewnością trzeba wrócić.
W nawiązaniu do uwag i wniosków dotyczących gazyfikacji, Pan Wójt wyjaśnił, że działają tu
prawa rynkowe. Jeśli jest mała ilość wniosków to brakuje argumentów do rozmowy. Pan Wójt
poinformował mieszkańca zwracającego się w tej sprawie, że jak będzie 20 chętnych, DUON
przystąpi do gazyfikacji. Pan Wójt nie ma podstaw prawnych do rozliczania kierownictwa
firmy zajmującej się gazyfikacją. Ona kieruje się rachunkiem ekonomicznym, gmina nie może
w stosunku do niej stosować jakichkolwiek form nacisku.
Radny Juliusz Przybylski zasugerował podjęcie rozmów z Lasami Państwowymi o zamianie
terenów - lasków wzdłuż torów kolejowych i ul. Polnej w Lubiczu Górnym (rozmowy były już
prowadzone miały być podpisane akty notarialne, tylko w ostatnim momencie Lasy
Państwowe się wycofały, warto wznowić negocjacje).
Pan Wójt odpowiedział, że był u dyrektora generalnego Lasów Państwowych i rozmawiał
w tej sprawie. Jak się później okazało Pan Kaczmarek nie miał całkowitej wiedzy co do
pomysłu dotyczącego sposobu zagospodarowania terenu, który Lasy Państwowe otrzymałyby
w ramach zamiany. Pan dyrektor był zdziwiony, że leśnicy chcą na wysypisku śmieci robić
eksperymentalne nasadzenia. Pan Wójt będzie niebawem uczestniczył w obchodach 90 – lecia
Lasów Państwowych, więc skorzysta z okazji i się przypomni w kwestii wspomnianej
zamiany.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo Pani X z Grębocina – prośbę o zgodę na
otwarcie działalności gospodarczej (kwiaciarni) z wydzierżawieniem gruntu w miejscowości
Grębocin przy ul. Kowalewskiej. Po przeciwnej stronie nowo budowanej galerii handlowej.
Stanowisko Rady:
Realizacja wniosku jest niemożliwa, ponieważ teren, który chciałaby wydzierżawić Pani X
w celu prowadzenia działalności gospodarczej jest terenem przeznaczonym przez gminę pod
urządzenie zieleni.
Jako kolejną, odczytano opinię prawną dotyczącą wniosku Pani X, która zwróciła się do
gminy o wykup lokalu mieszkalnego nr ....., położonego w Lubiczu, przy ul. Lipnowskiej.
Pan Wójt oznajmił, że z opinii jasno wynika, że gdyby gmina powzięła informację, że we
wnioskowanym o wykup mieszkaniu zainteresowana nie mieszka, lub mieszka w lokalu,
którego jest współwłaścicielem, to mogłaby jej wypowiedzieć umowę i to mieszkanie zabrać.
Gmina może także to mieszkanie Pani X sprzedać, ale ewentualna sprzedaż lokalu przez
gminę może nastąpić jedynie na zasadach dobrowolnych, nie ma tu obowiązku, ani przymusu.
Wszystko jest więc w rękach Rady Gminy.
Radna Borowska oznajmiła, że posiada wiedzę, „iż Pani X chce się zrzec darowizny, którą
otrzymała, a która jest ruiną zamieszkałą przez osobę nadużywającą alkoholu, aby mieć dach
nad głową przy ul. Lipnowskiej”.
Pan Wójt oznajmił, że z dokumentów wynika, że Pani X jest współwłaścicielką domu
i jeszcze jakiej nieruchomości i fakt ten ukryła. Z drugiej jednak strony jest to ruina, a gminne
mieszkanie, którego jest obecnie najemcą, jej matka wcześniej wyremontowała. To, co
posiada Pani X jest trudniejsze do zamieszkania. Ona była w tej sprawie u Pana Wójta. Pani X
ma umowę najmu i może mieszkać w lokalu przy ul. Lipnowskiej. Jeśli współwłasność jej
przeszkadza, to może się jej zrzec, wtedy wynajmowane przez gminę mieszkanie będzie mogła
wykupić.
Pani X może mieszkać w wynajmowanym lokalu, natomiast kwestia uregulowania tej
współwłasności o której była mowa wymaga z jej strony podjęcia określonych działań. Trudno
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przedłożyć Radzie projekt uchwały dotyczący sprzedaży lokalu osobie, która jest
współwłaścicielką domu, w sytuacji, gdy jest mnóstwo osób oczekujących na mieszkanie
socjalne, czy komunalne.
Radny Ryszard Korpalski poinformował, że mieszkaniec Lubicza Dolnego p. X dostał
z powrotem przydział mieszkania. Radny prosi o dopilnowanie aby p. X mógł tam wrócić
(Radna Anzel – a żonę, która tam nie mieszka wymeldować).
Następnie Pani Przewodnicząca odczytała pismo wyjaśniające, przygotowane przez
Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej w związku z wezwaniem do usunięcia
naruszenia prawa (poprzez zmianę treści uchwały Nr XXV/207/08 Rady Gminy Lubicz z dnia
3 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 4),
które wniosła P4 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Taśmowa 7 02 – 677 Warszawa, reprezentowana
przez pełnomocnika Natalię Korzeniowską.
Pani Mecenas Anna Kaszubowska wyjaśniła, że w przypadku wezwania do usunięcia
naruszenia prawa rada gminy albo podejmuje pozytywną decyzję, albo podejmuje uchwałę
o odrzuceniu, albo nie podejmuje żadnych działań. Zdaniem pracowników merytorycznych
oraz radców prawnych nie należy podejmować żadnych działań, gdyż możliwa jest realizacja
inwestycji telekomunikacyjnych, zgodnych z przepisami odrębnymi, pomimo ustalenia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazów realizacji takich inwestycji.
Stanowisko Rady – Rada nie podejmuje żadnych działań w związku z powyższym
wezwaniem.
Następnie omówiono sprawy bieżące oraz zbliżające sie przedsięwzięcia. Ustalono, że
następne komisje połączone oraz sesja odbędą się 13 lutego br. Radna Anzel poinformowała
o mającej się odbyć w dniu 31 stycznia imprezie charytatywnej „Okruszek dla Dominiki”,
a Pan Wójt zaprosił na Gminny Dzień Kobiet, który odbędzie się 7 marca br.
Ad. 14
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 12.30 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
M. Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel
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