
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XII/15 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 21 sierpnia 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) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał: 
 - w sprawie nadania nazwy ulicy „Lawendowa”   w miejscowości Grębocin 

  - w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna”   w miejscowości Mierzynek 

 - w sprawie nadania nazwy ulicy „Dojazdowa” w miejscowości Rogówko 

 - w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania 

 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

 - w sprawie wyrażenia woli przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad zadań publicznych – wspólnego wykonania zadań inwestycyjnych. 

W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna, Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do porządku obrad.  

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 17 lipca 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 17 lipca – ostatnia sesja 

 - 20 lipca - podpisanie aktu notarialnego, na mocy którego gmina Lubicz stała się 

stuprocentowym właścicielem spółki Lubickie Wodociągi   

- 20 lipca – zebranie w Grabowcu i spotkanie z jego mieszkańcami, którzy złożyli wnioski 

dotyczące naprawy nawierzchni ulicy Wiśniowej i równoległej do niej. Na zebraniu Pan Wójt 

przyjął również wniosek od mieszkańców w sprawie przejęcia od Pana T. wodociągu. 

Mieszkańcy Grabowca chcieliby też rozwiązać problem oczyszczania ścieków, są gotowi 

partycypować w kosztach. Pan Wójt obiecał, że przeanalizuje dokładnie sytuację oraz, że będą 

na ten temat prowadzone rozmowy z właścicielem wodociągu.             

 - 21 lipca – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz pożegnalne 

spotkanie w Belwederze z ustępującym Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim 

 - 22 sierpnia - Walne Zgromadzenie LGD  

 - 23 lipca –spotkanie w urzędzie gminy Lubicz z członkiem zarządu oraz przedstawicielami 

Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy  

 - 24 lipca – wyjazd do Poznania – w związku z pełnioną funkcją przewodniczącego  ZGWRP 

 - 27 lipca – narada z sołtysami 

 - 2 sierpnia  - festyn w Młyńcu i odpust św. Ignacego Loyoli, rocznica 25 – lecia kapłaństwa ks. 

Prałata Bogumiła Leszcza oraz 20 – lecia pracy duszpasterskiej na terenie gminy Lubicz 

 - 8 sierpnia – festyn w Kopaninie 

 - 14 sierpnia – festyn w Rogowie  

 -inwestycje gminne są cały czas realizowane, drogi do asfaltowania prawie wszystkie są już 

wykonane (Grębocin, Rogowo – duże zadowolenie, Przy Lesie w Kopaninie, jest też zrobiona 

ulica w Młyńcu Pierwszym, zaasfaltowano w tym tygodniu ul. Brzozową na zaplanowanym 

odcinku, a także ul. Kalinową)    

 - wykonano chodniki na ul. Szkolnej, Kowalewskiej w Grębocinie, na Kolejowej w Lubiczu 

Dolnym, na ul. Toruńskiej w Złotorii prace się rozpoczęły, ale chwilowo zostały przerwane                           



 

 

w związku z koniecznością przygotowania do 1 września ulicy Szkolnej. Na ul. Szkolnej 

chodnik będzie jednostronny, z końcem tygodnia wejdzie firma i położy asfalt. Inwestycje 

drogowe przebiegają zgodnie z planem i zgodnie z budżetem. Inwestycja Złotoria – sala                      

i budynek szkoły  -  także. Ich otwarcie połączone z gminną inauguracją roku szkolnego 

odbędzie się 1 września br. Kanalizacja w Grębocinie praktycznie jest zakończona, pozostaje 

jeszcze odtworzenie niektórych dróg gruntowych, z których część już jest robiona. Ze strony 

gminy wszystko co miało być, zostało zrobione. Pan Prezes Lubickich Wodociągów po 

powrocie z urlopu będzie zobowiązany zdać sprawę z 30 – dniowego opóźnienia kanalizacji               

w Krobi. ZDGMiK jest w tej chwili zaangażowany w prace drogowe. „Tam gdzie są sygnały                

i trzeba kosić -  to to robimy, choć nie tak systematycznie, jakbyśmy sobie tego wszyscy 

życzyli. Kosiarka bębnowa, która w zamyśle miała pracować cały sezon nie robi tego, bo 

ciągnik, do którego jest montowana jest wykorzystywany też do innych celów -  budowlanych.                  

W przyszłym sezonie będzie to nieco inaczej zorganizowane”. Place zabaw ma w swojej pieczy 

Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”.      

Jest susza, władza centralna nie chce ogłosić stanu klęski żywiołowej a to uniemożliwia 

uruchomienie pomocy. Minister rolnictwa jak zwykle odsyła rolników do gmin. One oczywiście 

mogą pomóc, ale umniejszając przy tym dochody własne. (Gorzej wygląda jeszcze sprawa 

gmin, które dostają subwencje wyrównawcze, gdyż one jeszcze na tym tracą). Całe  zagadnienie 

związane z suszą jest na tyle poważne, że Pan Wójt jako przewodniczący ZGWRP wystąpił do 

ministra rolnictwa i ministra finansów z prośbą o pilne spotkanie. Nastąpi to prawdopodobnie    

w okolicy posiedzenia Komisji Wspólnej RiST, czyli w przyszłym tygodniu. Pani Wojewoda 

Ewa Mes zwróciła się również do Pana Wójta w tej sprawie telefonicznie. Wojewodowie 

również chcieliby wiedzieć, co robić. Pani Wojewoda poprosiła więc, aby ogólnopolskimi 

strukturami samorządowymi  wywrzeć  nacisk, przede wszystkim na ministra finansów.  

Pojawił się projekt ustawy metropolitalnej. To nie jest dobry projekt – podkreślił mówiący. On 

w żadnym razie nie powinien być uchwalony przez Sejm. To jest projekt, w którym tworzy się 

strukturę (szef, rada) -  jakby kolejny poziom samorządu terytorialnego, do którego gmina musi 

przystąpić i ponosić koszty utrzymania. Jest to absurdalne i niepotrzebne. W związku                         

z powyższym  ZGWRP także protestuje i przygotował stanowisko w tej sprawie. Na terenie 

Kujawsko – Pomorskiego irytującym zaś jest fakt, iż wskazano, że tylko jedno miasto                       

w przypadku duonu może być centrum metropolii (czyli nie Toruń i Bydgoszcz, tylko 

Bydgoszcz).  

 - 24 sierpnia br. rozpoczynają się zebrania wiejskie związane z funduszem sołeckim. Każde 

zebranie ma przygotowane zaplecze  - ma opiekuna, zapewnioną obecność pracowników 

urzędu. Na zebraniach, w zależności od możliwości,  będzie albo Pan Wójt, albo Pani Sekretarz, 

albo Pani Przewodnicząca. W czasie tych zebrań będzie eksponowany temat kierowania 

środków z funduszu sołeckiego dokładnie na te cele, na jakie fundusz sołecki jest przeznaczony. 

Nie jest możliwe finansowanie wycieczek z funduszu sołeckiego, generalnie należy ograniczyć 

konsumpcję, skupić się na zieleni, małej architekturze, na ogólnodostępnej infrastrukturze. 

Planując fundusz na kolejny rok należy mieć to wszystko na uwadze. Sołtysi o tym też 

dowiedzieli się na naradzie z sołtysami.  

Funkcjonuje już budynek Lubickich Wodociągów przy ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym, 

w którym oprócz Lubickich Wodociągów znajduje się również GOPS. W budynku tym  jest też 

pomieszczenie świetlicowe z zapleczem, toaletą,  kuchenką – miejsce dla harcerzy                              

i stowarzyszeń.  Budynek B będzie budynkiem administracyjnym, program wioski internetowej 

został zakończony. Ostatnio dochodziły zresztą nie najlepsze sygnały  - młodzież, zamiast                     

w bardziej celowy sposób korzystać z komputerów przesiadywała tylko i grała. Jeśli ktoś 

potrzebuje dostępu do komputera to jest kilka stanowisk w bibliotece publicznej  przy tej samej 

ulicy w Lubiczu Dolnym. Jeśli byłby szczególny niedosyty to jest tam jeszcze powierzchnia, 

którą można by wykorzystać na dwa lub trzy stanowiska komputerowe, ale na razie nie ma 

takiej potrzeby. 

Chcielibyśmy w przyszłości urządzić w budynku Lubickich Wodociągów całodobowy punkt 

dyżuru dotyczący wodociągów, kanalizacji, zdarzeń drogowych, komunalnych itp. – podkreślił 

mówiący. Gmina dwudziestotysięczna może już sobie pozwolić na takie pogotowie komunalne - 



 

 

dodał. Budynek urzędu gminy też się zmienia - sala narad została zmodernizowana, klimatyzacji 

jeszcze nie ma, bo planujemy  założyć centralną klimatyzację dla całego budynku – wyjaśnił 

Pan Wójt.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że basen to poważna inwestycja, rodząca skutki finansowe na 

wiele lat, dlatego prosi aby przed terminem wyboru ofert na budowę basenu w Lubiczu Górnym 

zapoznać Radę Gminy z montażem i skutkiem finansowym na kolejne lata. 

Pan Wójt poinformował również, że zostały przekazane mieszkańcowi Grabowca, byłemu 

Radnemu - Panu Profesorowi Lechowi Kubiakowi gratulacje z powodu nadania mu tytułu 

profesora zwyczajnego. W związku z powyższym Pan Profesor skierował pismo do Pana Wójta 

i Rady Gminy, które zostało odczytane.  

W nawiązaniu do prośby Pani Przewodniczącej dotyczącej przedstawienia montażu 

finansowego dotyczącego inwestycji związanej z krytą pływalnią Pan Wójt oznajmił, że 

oczywiście  są to skutki finansowe związane nie tylko z budową  w ramach PPP, ale też 15 – 

letnie utrzymanie i w stosownym czasie zostaną one przedstawione. Wszystko co związane 

z projektem dotyczącym krytej pływalni Rada będzie analizować, ale na tym etapie jest jeszcze 

na to za wcześnie.    

Ad. 4 

Podjęcie uchwał:  

Ad. a) 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/106/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. b) 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki                                

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015” 

Robimy zamianę w związku z zadaniami  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/107/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. c) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o poszerzenie obszaru objętego zmianą planu 

oznaczonego następującymi symbolami: PRO, M7, UR7, UR8, K6D1/2, K5L1/2, K10. 

Głosowanie: za 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Następnie Radna Anzel poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały razem 

z wprowadzonymi zmianami. 

Głosowanie: za 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/108/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie (wraz z wprowadzonymi 

zmianami) podjęto  jednogłośnie.  

Ad. d) 

w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości 

Jedwabno 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/109/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. e) 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej             

w Grębocinie 



 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/110/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. f) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/111/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. g) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/112/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. h) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0. 

Uchwałę Nr XII/113/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy „Lawendowa”   w miejscowości Grębocin. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr XII/114/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny omówiono projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna”   w miejscowości Mierzynek. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr XII/115/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy „Dojazdowa” w miejscowości Rogówko. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr XII/116/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie  

aktualizacji opisu granic obwodów głosowania. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr XII/117/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr XII/118/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie   

wyrażenia woli przejęcia od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadań 

publicznych – wspólnego wykonania zadań inwestycyjnych. 



 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.    

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie: 14 – „za”  

Uchwałę Nr XII/119/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 5 

Składanie interpelacji.  

Interpelacje na piśmie złożył Radny Juliusz Przybylski.  

Ad. 6 

Wnioski i zapytania 

Pan Bartosz Malicki – Radny Rogowa, Brzeźna i Brzezinka: 

 - w związku z monitami mieszkańców zwraca uwagę na fakt, że autobusy kursujące na trasie 

Toruń – Brzezinko wyruszają z Placu św. Katarzyny szybciej o ok. 7 minut niż jest to zapisane 

w rozkładzie jazdy, na niektórych przystankach się nie zatrzymują i na końcowy przystanek 

w Brzezinku  przyjeżdżają 15 minut przed czasem, w związku z powyższym Radny prosi 

o zgłoszenie tego faktu przewoźnikowi   

 - mieszkańcy proszą o możliwość skoordynowania komunikacji w taki sposób, aby mogli 

dotrzeć do Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym 

Pan Zbigniew Barcikowski - Radny Młyńca Pierwszego i Drugiego: 

 - prosi o zamianę miejsca zebrania wiejskiego dla sołectwa Młyniec Pierwszy - na remizę OSP 

w Młyńcu Pierwszym. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz nawiązała do kwestii transportu. Oznajmiła, że również 

Radny Barcikowski złożył wniosek odnośnie transportu. Z kierownikiem ZDGMiK rozważana 

była następująca kwestia: przesiadka w Rogówku na pętli (będzie czekał autobus z Rogowa, 

Brzezinko będzie się przesiadało i będzie jechało do Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym). Pan 

Krzyżanowski ma przedstawić harmonogram godzinowy.   

Radny Malicki zaproponował, że „może jadąc z Brzezinka przez Brzeźno do Rogowa i na 

Grębocin”, na co Radna Anzel oznajmiła, że nie da się tego zrobić w bieżącym roku ze względu 

na obowiązujący przetarg. Teraz zadania nie możemy zmieniać. Od stycznia można o tym 

pomyśleć, natomiast teraz w miarę możliwości spróbujemy sprawę rozwiązać półśrodkami.   

Pani Karina Wroniecka – Radna Gronowa: 

 - w nawiązaniu do słów Radnej Anzel dotyczących połączenia komunikacyjnego                               

w Rogówku – zdaniem mówiącej byłoby to nawet zasadne ze względu na mieszkańców 

Gronowa, którzy też nie mają bezpośredniego połączenia z Urzędem Gminy w Lubiczu 

Dolnym, a w tej sytuacji – przesiadając się z autobusu MZK mogą stąd, a nie z Rubinkowa 

dotrzeć do wspomnianego Urzędu Gminy.    

 - pyta czy możliwe jest dofinansowanie przez gminę Lubicz zakupu siłowni zewnętrznej                  

i umiejscowienie jej na terenie należącym do Zespołu Szkół CKU w Gronowie (ze względu na 

oświetlenie i dozór znajdującego  się już tam Orlika); Radna prosi o odpowiedź przed zebraniem 

wiejskim odbywającym się 7 września br. 

Pani Mariola Falkowska – Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 

 - prosi (w ramach przyszłorocznego budżetu) o udrożnienie ul. Handlowej (również ze względu 

na bezpieczeństwo  - przechodzi tędy wiele osób, a jest tylko wąskie przejście do ulicy 

Komunalnej i na cmentarz). 

Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz: 

 - prosi w imieniu mieszkanki Lubicza Dolnego (z którą mówiąca rozmawiała w czasie 

pełnienia dyżuru radnego), przy której posesji zamontowano muldę spowalniającą o jej 

przesunięcie w inne miejsce. 

Pan Wójt oznajmił, że taka czynność wiąże się ze zmianą organizacji ruchu, nikt tego nie zrobi 

od ręki i bez uzgodnień.  

Radny Korpalski zadeklarował, że nie ma nic przeciwko temu, aby wspomnianą muldę  

przesunąć w okolicę jego posesji. Mówiący dodał, że wnioskował o pasy umożliwiające 

przejście przez jezdnię do siedziby GOPS-u, można to przejście pomyśleć jako wyspa, to 

również byłoby pomocne. Bez tego rodzaju ograniczeń (muldy, wyspy) nie nauczymy 

kierowców jeździć z bezpieczną prędkością – podkreślił Radny Korpalski. 



 

 

Pan Wójt podkreślił, że muldy, o których mowa, spełniają swoją rolę i są tam, gdzie być 

powinny. Lokalizacja jest dobra, one zwiększają bezpieczeństwo. Mieszkańcy o nie prosili,                

a zmiana lokalizacji wcale nie musi być zgodna z bezpieczeństwem. Sami muld zdjąć nie 

możemy, musi być zastosowana procedura formalna – dodał mówiący. Stwierdzono również, że 

wnioski należy składać w sposób rozważny i przemyślany. 

Radny Barcikowski oznajmił, że w Młyńcach mieszkańcy też proszą o muldy. Sam zaś 

mówiący był świadkiem wypadku na muldzie w Grębocinie. Kierowcy często zamiast 

zmniejszyć prędkość przed wjazdem na muldę omijają ją, zjeżdżając na pobocze. Radny poddał 

pod rozwagę propozycję, że może zamiast muld stawiać w przyszłości znaki ograniczenia 

prędkości do 20 km/h. 

Radna Anzel podziękowała Radnemu Korpalskiemu za zastępstwo w pełnieniu dyżurów 

w czasie jej urlopu. Mówiąca poinformowała, że mieszkańcy Brzezinka proszą o przeniesienie 

wiaty przystankowej, która obecnie stoi po stronie posesji p. K. na drugą stronę -  tam gdzie jest 

plac zabaw i o zakupienie nowej wiaty przystankowej i ustawienie jej przy posesji Pana W., tam 

gdzie jest już zrobiona zatoczka. 

Przewodnicząca Rady poinformowała również, że otrzymała e-maile dotyczące 

nieutwardzonych poboczy w Lubiczu Dolnym na ul. Sosnowej, w związku z powyższym  prosi 

o ich utwardzenie oraz rozważenie możliwości zrobienia chodników najazdowych. 

Radna Anzel poinformowała, że ze względu na dużą ilość imprez środowiskowych we wrześniu 

nie będzie wyjazdów na basen i rozpoczną się one dopiero od połowy października.       

Mówiąca zaprosiła również Radnych do udziału w otwarciu sali gimnastycznej w Złotorii, 

połączonego z inauguracją rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.  

Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego poinformował, że problem zbierania się wody 

po opadach w obniżeniu na styku ulic Sosnowej i Lipowej w Lubiczu Dolnym nie został 

całkowicie rozwiązany „bez krawężnikowania jednej strony woda nie ma prawa spływać do 

studzienki tylko wpływa na podwórko i dopiero po jakimś czasie spływa dalej.” 

Gdyby znalazły się siły i środki (nawet jesienią) Radny prosi o zajęcie się tą sprawą. 

Radna Anzel: 

 - prosi o informację dotyczącą terminów wykładania podjętych planów zagospodarowania 

przestrzennego  

 - sugeruje namalowanie na prawej ścianie sali posiedzeń gminy Lubicz w konturach wraz                

z zaznaczeniem sołectw i miejscowości.  

Mówiąca przypomniała terminy kolejnych posiedzeń Rady Gminy Lubicz: 

18 września – komisje połączone 

25 września – sesja.  

Ad. 7 

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 


