
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  V/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 13 lutego 2015 r.  

 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz. 

Otworzyła o godz. 12.00 a zakończyła o godz. 13.00. 

Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała 

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

Pani Sekretarz poprosiła o  wprowadzenie do porządku obrad projektów następujących uchwał: 

- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej 

w Grębocinie 

 -  w sprawie zmiany  siedziby obwodowej komisji wyborczej 

oraz o wycofanie z porządku obrad: 

 -  projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Nowa Wieś, oznaczonego w porządku obrad literą „d” 

- punktu 3 porządku obrad „Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności 

między sesjami” z racji nieobecności Pana Wójta. 

W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku 

obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lubicz. 

W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

gruntowej położonej w Grębocinie. 

W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie zmiany  

siedziby obwodowej komisji wyborczej Radni opowiedzieli się 11 głosami „za” (przy 1 głosie 

przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się). 

 W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 3 „Informacja Wójta 

z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami” Radni jednogłośnie opowiedzieli 

się za powyższym. 

Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 30 stycznia 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja wójta z wykonania uchwał  rady oraz działalności między sesjami. 

Punkt powyższy został wycofany z porządku obrad. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

- Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym wygrała konkurs na zajęcia adaptacyjne dla 2 i 4 

latków, którzy nie uczęszczają do przedszkola 

 - mieszkańcy informowali, że w Lubiczu Górnym „wypadł” kurs autobusu między godziną 

14.00 a 15.00, prosząc jednocześnie, aby jednak wrócił - tak też od 1 marca się stanie; w Złotorii 

zaś kurs o 7.10 z ul. Lipowej jest niekompatybilny z kursem autobusu nr 39, w związku z czym 

dzieci przesiadające się na ten drugi autobus nie mogą zdążyć do szkoły, po rozeznaniu tematu 

okazuje się, że wynika to  opieszałości Torunia, kursy autobusów mają być dostosowane    

 - udział wraz z Panią Sekretarz w spotkaniu dotyczącym budowy mieszkań socjalnych na 

terenie gminy Lubicz (zostanie przygotowana koncepcja, będzie przeprowadzony rachunek 

ekonomiczny czy to się gminie opłaca)  



 

 

 - udział wraz z Panią Sekretarz w spotkaniu z przedstawicielkami Stowarzyszenia Hospicjum  

Światło - 14 marca o godz. 18.00 odbędzie się w Krobi w hotelu Ambasada  koncert 

charytatywny „Natalka Innym,” z którego dochód zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie 

Hospicjum Światło w Toruniu, gmina Lubicz służy w powyższym przedsięwzięciu pomocą 

organizacyjną.   

 - 14 lutego w Mierzynku odbędzie się charytatywny bal sportu, z którego dochód zostanie 

przeznaczony na leczenie mieszkanki naszej gminy (w imieniu Wójta zostanie przekazany czek 

na kwotę 1500 zł na delfinoterapię) 

 - spotkanie z udziałem przedstawiciela firmy Remedis oraz Pani kierownik GOPS (w ramach 

NFZ osoby z gminy Lubicz cierpiące na depresję będą mogły korzystać z zajęć terapeutycznych) 

 - udział w obchodach 20 – lecia Klubu Seniora Lubiczanie 

 - zebranie wiejskie wyborcze w Rogówku 

 - zebranie wiejskie wyborcze w Krobi 

 - w świetlicy wiejskiej w Krobi odbywają się dla dzieci dwa razy w tygodniu zajęcia Twórczej 

Chaty, które cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem, będzie tam też uruchomiona 

wioska internetowa 

 - w czasie ferii będą odbywały się zajęcia Twórczej Chaty również w Rogówku, (mieszkańcy 

naszej gminy chcą aby działały świetlice, które proponują ciekawe zajęcia plastyczne, ruchowe  

itp. inne niż komputery) 

 - sprawy z dyżurów: plany zagospodarowania przestrzennego, zakup działek pod ewentualny 

market w Lubiczu Górnym. 

Ad. 5  

Podjęcie uchwał: 

Ad. a)     

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/34/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. b)  

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2015/2016    

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/35/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. c)  

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/36/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. d)  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Ad. e)  

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/37/2054 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.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/38/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. g)  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej                     

w Józefowie 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/39/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. h)  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na budowę 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 657 – Lubicz – Złotoria o długości około 300,0 m 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/40/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. i)  

w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Lubicz 

jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz 

dokumentów  niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/41/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. j)  

w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/42/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. k)  

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok. 

Pani Skarbnik omówiła objaśnienia do zmian w planie dochodów:  

Dział. 801 rozdz. 80101 oraz 926 rozdz.92695   

Przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami planu dochodów z tytułu 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (państwowy fundusz celowy) 

zadania inwestycyjnego pn. „budowa sali gimnastycznej w Złotorii” – 676.200 zł.  

Następnie Pani Skarbnik omówiła objaśnienia do zmian w planie wydatków: 

Dział 010 rozdz.01010 

1) Przesunięcie planu 26.200 zł z zad. inwestycyjnego pn.”budowa kanalizacji sanitarnej 

Grębocin – II et.” na : 

a) opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej                       

w Grębocinie I et.- 21.000 zł, 

b) opłatę z tytułu dzierżawy gruntów pod kanaliz.sanit. i deszczową w Lub. G.- 5.200 zł.  

Dział 400 rozdz.40002, dział 900 rozdz.90001 i 90004 

Przesunięcie planu 133.000 zł z dz.900 rozdz.90004 na: 



 

 

a) dopłaty z budżetu do odbiorców wody, przekazywane Lubickim Wodociągom – 70.283 zł, 

b) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej przekazywane 

Lubickim Wodociągom – 62.717 zł. 

Dział 754 rozdz.75405 i 75478 

Przesunięcie między rozdziałami i paragrafami planu 1.500 zł na zakup latarek dla Policji. 

Dział 801 rozdz.80146 

Przesunięcie planu 27.500 zł przewidzianego na doskonalenie zawodowe nauczycieli                      

z ZEASiP w Lub.G. na poszczególne jednostki oświatowe. 

Dział. 801 rozdz. 80101 oraz 926 rozdz.92695   

Przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne pn.”budowa sali gimnastycznej w Złotorii” – 2.300.000 zł. 

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/43/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie odczytano projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad sesji  zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. Pani Skarbnik 

dodała, że są to zmiany dotyczące planów  wieloletnich (kanalizacja, Socrates Comenius). 

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/44/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny omówiono projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w sprawie wyrażenia 

zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr V/45/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pani Sekretarz odczytała wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

zmiany  siedziby obwodowej komisji wyborczej. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pani Sekretarz odczytała  projekt uchwały.  

Głosowanie: 9 – „za”, 1 – „przeciw”, 4 – „wstrzymały się”  

Uchwałę Nr V/46/2054 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  przy 9 głosach „za”, 

1 głosie „przeciw”, 4 głosach  „wstrzymujących się.”  

Ad. 6 

Składanie interpelacji.  

Interpelacje na piśmie złożyli oraz odczytali następujący Radni: Teresa Klawińska oraz Bartosz 

Malicki. 

Ad. 7 

Wnioski i zapytania.  

Radna Teresa Klawińska 

 – złożyła na piśmie „wniosek dotyczący ułatwienia mieszkańcowi gminy odzyskania 

mieszkania komunalnego”  

Radna Mariola Falkowska: 

 - prosi o zabezpieczenie oleju opałowego na wiejskie zebranie wyborcze, które odbędzie się              

w dniu 10 marca br. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Mierzynku  

Radna Magdalena Borowska: 

 - proponuje, aby w związku z zagospodarowaniem skarpy lub jej części w Lubiczu Górnym 

zorganizować dla mieszkańców konkurs, w którym mogliby się wypowiedzieć co do 

powyższego oraz zgłosić swoje pomysły na zagospodarowanie tego terenu (zwycięzców można 

by nagrodzić, byłoby to działanie uaktywniające i integrujące społeczność lokalną) 

Radna Danuta Staniszewska: 

 - w imieniu mieszkańców Rogówka prosi o podjęcie starań zmierzających do urządzenia 

nowego cmentarza w Gronowie (w samym Rogówku jest kilka pogrzebów w tygodniu, na 

starym cmentarzu brakuje już miejsca do pochówku) 



 

 

Radny Zbigniew Barcikowski: 

 - na spotkaniu, które odbyło się w Młyńcu dotyczącym gazyfikacji zapytano, czy w takich 

projektach może uczestniczyć gmina i czy może mieszkańców dofinansować, Radny prosi                          

o odpowiedź na powyższe pytanie. Radny dodał, że koszt gazyfikacji jest bardzo drogą 

inwestycją liczącą ok. kilkanaście tysięcy złotych. 

Radna Anzel oznajmiła, że gmina nigdy nie uczestniczyła w kosztach gazyfikacji, bo jest to 

przedsięwzięcie komercyjne.  

Radna Karina Wroniecka: 

 - prosi o rozważenie przeprowadzenia remontów (a przynajmniej elewacji) w budynkach 

komunalnych znajdujących się w centrum Gronowa (częste awarie kominów, nieestetyczna 

elewacja itp.),  

 - prosi aby pamiętać o odświeżeniu pasów poziomych i tablic oznaczających przejście dla 

pieszych w Gronowie 

 - w związku problemem związanym z lokalizacją nowego cmentarza w Gronowie (do tej pory 

mówiono o poszukiwaniu gruntu w stronę jednostki wojskowej) Radna proponuje wziąć pod 

uwagę teren w stronę tzw. drogi Lipowej, może udałoby się przejąć od gospodarzy słabszej klasy 

grunt, poza tym jest tam oznakowane przejście dla pieszych oraz sygnalizacja świetlna. 

Radny Bartosz Malicki: 

 - zapytał „o termin realizacji inwestycji w Rogowie – asfaltowanie ulicy Rogowskiej” 

 - prosi, „aby materiał z korytowania został wykorzystany do uzupełnienia ubytków dróg 

gminnych” 

- zwraca uwagę na fakt, że  „jadąc do Nadleśnictwa Gronowo od strony Torunia jest podwójna 

ciągła (dojeżdżający do swojej posesji nie zjedzie z tej drogi) – aby móc wjechać do lasu trzeba 

(zgodnie z przepisami) najpierw jechać na „krupkę”, w związku z powyższym Radny prosi                   

o zwrócenie się do zarządcy drogi o zmianę oznakowania poziomego. 

Pan Sołtys Damazy Jarzębowski zapytał, czy gmina wycofała się z finansowania prowadzonego 

w świetlicy wiejskiej  w Lubiczu Górnym ogniska TPD. Mówiący dodał, że był tam dwa razy, 

„były dzieci, byli opiekunowie”. Pan Sołtys zapytał, czy  decyzja w powyższej sprawie już 

zapadła. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że inicjatywa wyszła od rodziców, którzy zgłaszali, że 

chcieliby aby świetlicę tę przenieść do budynku szkoły w Lubiczu Górnym, argumentując, że 

obecna lokalizacja jest niekorzystna, zbyt odległa od centrum miejscowości. Rodzice życzą 

sobie, aby oprócz zajęć plastycznych były również zajęcia z tańca, zajęcia ruchowe itp. TPD od 

lat prowadziło świetlicę w Lubiczu Górnym. Obecnie planowane jest zaproponowanie innej 

oferty niż ta, którą proponuje TPD. Rodzice również z racji bezpieczeństwa  wolą aby świetlica 

zmieniła lokalizację. W związku z powyższym zostały podjęte rozmowy z Panią Dyrektor 

Zespołu nr 1 w Lubiczu Górnym, nauczycielami, rodzicami. Nie jest to kwestia pieniędzy, czy 

oszczędności. Świetlica zostanie przeniesiona, będzie funkcjonować, dzieci z pewnością na tej 

zmianie nie ucierpią. Zajęcia będą odbywały się w innej formie. 

Pani Sekretarz dodała, że decyzją Pana Wójta zajęcia  na ul. Bocznej będą się odbywały do 

końca czerwca br. Mówiąca dodała, że do tej pory nie było współpracy między nauczycielami 

świetlicy a nauczycielami szkoły. 

Następnie Pani Sekretarz poinformowała o bieżącej pracy urzędu oraz jednostek podległych: 

 - pracownicy ZDGMiK dokonali wycinki krzewów na drodze Rogówko – Młyniec Pierwszy 

 - trwa adaptacja pomieszczeń, budynku szkoły w Młyńcu Pierwszym (które wcześniej zajmował 

poprzedni dyrektor szkoły) 

 - 13 marca br. pracownicy ZUS będą udzielali porad mieszkańcom (świetlica w budynku B 

urzędu gminy w godz. 10.00 – 13.00) 

 - 18 marca br. w godz. 11.00 – 17.00 w urzędzie gminy pracownicy Urzędu Skarbowego będą 

pomagali mieszkańcom wypełnić PIT-y oraz będą je przyjmować (mówiąca dodała, że należy 

zabrać ze sobą PIT-y za 2013 rok) 

 - 9 lutego br. spotkanie z przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie ulicy 

Toruńskiej i Kresowej w Grębocinie (będzie robiony projekt). 



 

 

Radna Anzel w nawiązaniu do wcześniejszych wypowiedzi oznajmiła, że w Grębocinie 

zlikwidowano na jej wniosek świetlicę środowiskową realizowaną z profilaktyki alkoholowej, 

ponieważ nie spełniała oczekiwań mieszkańców. Obecnie działa tam świetlica środowiskowa na 

bazie szkoły, zajęcia prowadzą nauczycielki, dzieci odrabiają lekcje, bawią się, wszyscy są 

zadowoleni. Wolą Radnych poprzedniej kadencji było, aby życie kulturalne miejscowości 

skupiało się przy  szkołach, a w świetlicach tam, gdzie szkół nie ma. Te wszystkie działania 

zmierzają do zapewnienia dzieciom wyższego standardu zajęć, chodzi o ich dobro.      

Radny Ryszard Korpalski zapytał, czy przeniesienie wioski internetowej z Lubicza Dolnego do 

Krobi to początek jej likwidacji? Radny poprosił o zrobienie statystyki - ile osób korzystało do 

tej pory z wioski internetowej znajdującej się w Lubiczu Dolnym. Radny prosi, aby docelowo 

jednak nie likwidować wioski w Lubiczu Dolnym, a w sytuacji konieczności jej funkcjonowania 

również w Krobi prosi, żeby podzielić komputery, aby wioska mogła funkcjonować w obu 

miejscowościach.  

Ad. 8 

Zakończenie obrad.   

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                   

i o godz. 13.00 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                             

                                                                                                            Hanna Anzel  

 

 

 


