P r o t o k ó ł Nr XIII/15
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 25 września 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. 11.40.
Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku
Przewodnicząca Rady Gminy (w związku z ustaleniami z komisji połączonych) poprosiła
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Złotoria oznaczonego w porządku obrad literą „h”.
W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem powyższego
projektu uchwały z 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 21 sierpnia 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- 21 sierpnia – ostatnia sesja
- otwarcie placu zabaw w Lubiczu Dolnym
- 24 sierpnia – zebranie wiejskie w Brzezinku, które rozpoczęło cykl zebrań gminnych
w sprawie funduszu sołeckiego
- 25 sierpnia – otwarcie galerii handlowej w Grębocinie
- 26-28 sierpnia – Zarząd Związku Gmin Wiejskich oraz Komisja Wspólna Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Otrzymanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego –
nadanej przez Andrzeja Halickiego - ministra administracji i cyfryzacji.
- 29 sierpnia – festyn w Lubiczu Górnym
- 1 września inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Złotorii połączona z otwarciem sali
gimnastycznej i łącznika
- 1 września - złożenie kwiatów przed obeliskiem w Mierzynku
- 2 września – spotkanie w Urzędzie Gminy Lubicz z prezesem MPO p. Rozwadowskim
- rozmowa z ekspertami z firmy Dorfin w sprawie programu PROSUMENT
- 3 września – spotkanie w siedzibie GDDKiA w Bydgoszczy z p. Jagodzińskim (gdzie
otrzymano informację, że przebudowę skrzyżowania w Grębocinie zaplanowano na lata 2016 –
2023, w planach jest też budowa chodnika w Gronowie i w Rogówku. GDDKiA wesprze nas
materiałowo w budowie dojścia do przystanku w Rogówku. GDDKiA nie przewiduje
przebudowy drogi krajowej nr 9 oraz S-10).
- 4 września – spotkanie w sprawach ZIT (w programie jest realizacja ścieżek rowerowych
Lubicz Górny – Nowa Wieś – Złotoria; Lubicz Dolny – Jedwabno – Rogówko – Rogowo;
wyrysowane jest Brzeźno, ale nie ma go w opisie, nie wiadomo zatem czy wejdzie do programu
czy nie)
- 4 września – festyn w Nowej Wsi
- 6 września – Msza św. przy obelisku w Złotorii
- 7 września – spotkanie z prowadzącymi inwestycje na terenie gminy Lubicz
- 7 września – Lubicz Górny – omówienie szczegółów funkcjonowania Wydziału
Zamiejscowego Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki
- 7 września – objazd po gminie z udziałem kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej Grabowiec, Złotoria, Nowa Wieś – wykupy gruntów pod drogi, kanalizacja
- zebranie w Gronowie – fundusz sołecki uchwalony

- 8 września – zebrania wiejskie Jedwabnie i Grębocinie
-10 września – zebranie wiejskie w Kopaninie
- 10 – 11 września – ćwiczenia tajne (zakończone w Nieszawce) – dotyczące możliwości
wsparcia logistycznego w związku z przebywaniem sił zbrojnych i ruchów ludności
- święto Złotorii oraz impreza „ zaproś sąsiada”
- 21 września spotkanie z Wicestarostą Powiatu Toruńskiego oraz członkami Zarządu a także
dyrektorem dróg powiatowych w sprawie przedłużenia chodnika do hotelu Ambasada w Krobi
- 22 września – Bruksela – Komisja Edukacji
- 23 września – KWRiST
- 24 września – spotkanie z komendantem wojskowej komendy uzupełnień
- 24 września – spotkanie z prezesem Lubickich Wodociągów – rozmowa na temat
przedstawienia w październiku harmonogramu realizowanych zadań, opóźnia się też możliwość
pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację Krobi –
w październiku będzie realizowana od Doliny Drwęcy do ul. Osiedlowej
- w Złotorii trwają prace kanalizacyjne i wodociągowe
- spotkanie z przedstawicielami firmy produkującej lampy ledowe (testujemy 8 lamp na terenie
gminy)
- odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi programem PROSUMENT, szersza
wiedza, którą teraz mamy pozwala na wskazanie „za” i „przeciw” (dostaje się 40 % dotacji, ale
nie ma się zagwarantowanej ceny prądu, trzeba zapłacić podatek oraz corocznie składać
sprawozdania). Można nie korzystać z programu PROSUMENT i 40% dotacji, tylko
z programu OZE i mieć zagwarantowaną cenę prądu. Spotkanie miało na celu przedstawić
program z wszystkimi jego zaletami, ale też minusami, aby móc podjąć odpowiedzialną decyzję
- 24 września – zebranie wiejskie w Złotorii
Ad. 4
Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami
- dożynki w Grębocinie
- święto pstrąga nad jeziorem w Józefowie
- otwarcie galerii handlowej w Grębocinie
- Msza św. przy obelisku w Złotorii
- święto gminne w Lubiczu Górnym z aktywnym udziałem sołectw
- zebranie wiejskie w Brzeźnie, Rogowie, Nowej Wsi, Grębocinie, Młyńcu Pierwszym (tu
podziękowania mieszkańców za wyasfaltowaną drogę, wodociąg na ul. Szkolnej)
- spotkanie z Radnymi Lubicza Górnego oraz dziećmi z powyższego sołectwa odnośnie ich
potrzeb
- spotkanie z członkami Rady Nadzorczej koszykarskiego klubu sportowego Twarde Pierniki,
panią dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym i panią dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Grębocinie
- udział z Radnym Przybylskim w spotkaniu z liderami organizującymi mitingi AA (będą
jeszcze dwa spotkania, w zamierzeniu komisji ds. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
jest spowodowanie, aby na te spotkania przychodziły osoby uzależnione, aby mogły
porozmawiać o swoich problemach, wejść do grupy wsparcia)
- dla rodziców i dzieci zorganizowana zostanie konferencja pn. „STOP DOPALACZOM”
mająca pokazać skutki ich zażywania
- sprawy z dyżurów dotyczyły:
 planów zagospodarowania przestrzennego, terminów ich wyłożeń
 problemu ul. Sosnowej z Lubicza Dolnego – braku respektowania znaków drogowych
i samochodów zajmujących pobocza.
Kończąc
sprawozdanie
z
działalności
Pani
Przewodnicząca
podziękowała
Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Ryszardowi Korpalskiemu za zastępowanie jej na dyżurze.
O godz. 10.05 ogłoszono przerwę.
O godz. 10.15 kontynuowano obrady.
Ad. 5
Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Pani Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników odczytała powyższą
opinię.
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/120/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radna Hanna Anzel zgłosiła kandydaturę Radnej Kariny Wronieckiej, która wyraziła zgodę.
Radna Karina Wroniecka zgłosiła kandydaturę Radnej Aldony Peregonczuk, która wyraziła
zgodę. Radna Hanna Anzel zgłosiła kandydaturę Radnego Jarosława Rybińskiego, który wyraził
zgodę. Radna Danuta Staniszewska zgłosiła kandydaturę Radnej Magdaleny Borowskiej, która
wyraziła zgodę.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, a następnie podliczyła głosy,
ogłosiła wyniki i sporządziła protokół.
Komisja Skrutacyjna odczytała protokół i poinformowała o wynikach głosowania – na ławnika
do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich wybrano Panią Małgorzatę Helenę Wójcik,
a na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano Panią Kamilę Cudnik.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za”
Uchwałę Nr XIII/121/2011 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Gronówko
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/122/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w miejscowości Złotoria i Młyniec Drugi
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w Młyńcu II
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/124/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/125/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. g)
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/126/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
Projekt powyższej uchwały został wycofany z porządku obrad.
Ad. i)
w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/127/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej
w miejscowości Gronowo 70
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/128/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na zatrudnienie koordynatora
do rozliczenia kosztów ścieżki rowerowej wybudowanej w ramach zadania objętego projektem:
„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych –
droga Toruń – Złotoria – Osiek”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/129/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. l)
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/130/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. ł)
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Skarbnik omówiła zmiany budżetowe, które doszły do tych omawianych na komisjach
połączonych w dniu 18 września br.
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2015r.:
Dział 751 rozdz.75108
Utworzenie planu dochodów 19 688 zł z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
w Toruniu na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
do Sejmu RP i do Senatu RP (zad.zlec.).
Dział 801 rozdz.80101:
Utworzenie planu dochodów 10 980 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie
programu pn.”Książki naszych marzeń”.
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2015r.:
Dział 600 rozdz.60014 i dział 801 rozdz.80113:

Przesunięcie między działami rozdziałami i paragrafami planu 5 750 zł na pomoc finansową
dla Powiatu Toruńskiego na zatrudnienie koordynatora rozliczenia kosztów wybudowanych
ścieżek rowerowych.
Dział 750 rozdz.75075 § 4300 i dział 801 rozdz.80113:
Przesunięcie planu 3 690 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy.
Dział 751 rozdz.75108:
Utworzenie planu wydatków 19 688 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP (zad.zlec.realiz.w ramach dotacji
z Kraj.Biura Wyborczego).
Dział 801 rozdz.80101:
1. Utworzenie planu wydatków 10 980 zł na realizację programu pn.”Książki naszych
marzeń”(zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).
2. Wydzielenie w ramach § 4240 planu w wysokości 2 745 zł na wkład Gminy Lubicz
w realizację programu pn.”Książki naszych marzeń”.
Dział 921 rozdz.92105 § 4210 i dział 926 rozdz.92605 § 4210:
Przesunięcie planu 962 zł z zadania pn.”Lubicz Górny-organizacja zajęć warsztatów
artystyczno-kulturalnych, wyjazdów do opery, teatru” (Fun.Soł.)” na zadanie pn.”Lubicz
Górny-zakup piłek na Orlika (Fun.Soł.)”, na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego
z dn.16.09.2015r.
Po zmianach:
1) ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 450 852 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 60 923 569 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 527 283 zł.
2) ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 081 609 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 59 164 595 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 917 014 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.
Radna Anzel zawnioskowała o wprowadzenie 12 000 zł na dotacje z zakresu sportu i 4 000 zł na
zakup książeczek dla uczniów klas pierwszych w ramach programu „Bezpieczna Gmina”.
Za wprowadzeniem 12 000 zł na dotacje z zakresu sportu głosowało 13 Radnych, przeciw – 0,
2 Radnych się wstrzymało. Radni większością głosów opowiedzieli się za wprowadzeniem
powyższej zmiany.
Za wprowadzeniem 4 000 zł na zakup książeczek dla uczniów klas pierwszych w ramach
programu „Bezpieczna Gmina” głosowało 14 Radnych, przeciw – 0, 1 Radny się wstrzymał.
Radni większością głosów opowiedzieli się za wprowadzeniem powyższej zmiany.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Lubicz na 2015 rok.
Głosowanie: 15 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIII/131/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 7
Składanie interpelacji.
Interpelacje na piśmie złożyli: Radna Teresa Klawińska, Radny Juliusz Przybylski (podpisane
również przez Radną Borowską i Falkowską), Radny Marek Gliszczyński.
Ad. 8
Wnioski i zapytania
Pani Danuta Staniszewska – Radna Jedwabna i Rogówka:
- prosi o zakupienie 15 m kostki na wyłożenie wejścia (schodów) przed świetlicą
w Jedwabnie
Pan Marek Gliszczyński - Radny Nowej Wsi, Kopanina i Grabowca:
- pan K.chce udostępnić swój grunt pod wiatę przystankową w Nowej Wsi, w związku
z powyższym Radny prosi aby przed przystąpieniem do zakupu wiaty zbadać i skonsultować

z Zarządem Dróg Wojewódzkich czy jest to możliwe, czy zarządca drogi wyraża zgodę na to
miejsce za łukiem.
Pani Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego:
- w czerwcu br. ul. Ciemna i Niezapominajki zostały udrożnione, Radna prosi o ustawienie
znaku, że ul. Ciemna jest już przejezdna
- prosi o wygospodarowanie w przyszłorocznym budżecie środków na zorganizowane wyjazdy
w czasie wakacji do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie dla dzieci rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
- wzorem lat ubiegłych prosi o udostępnienie dla młodzieży pozaszkolnej w okresie zimowym
w Lubiczu Dolnym sali gimnastycznej (oraz zapewnienie opiekuna)
- informuje, że 7 listopada br. od godz. 14.00 do 18.00 na parkingu przy ul. Toruńskiej będzie
możliwość honorowego oddania krwi, Radna prosi o upublicznienie tej informacji na stronie
internetowej urzędu
- pyta czy jest możliwość utworzenia na terenie gminy Lubicz Klubu Honorowych Dawców
Krwi.
Radna zwraca uwagę, że na ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym w pobliżu posesji p. M. w celu
wyrównania powierzchni sypie się gres, który w czasie opadów spływa w ulicę Młyńską i
zasypuje kanał. Radna poddaje pod rozwagę (ze względu na koszty i trwały rezultat) położenie
w tym miejscu destruktu.
Pani Mariola Falkowska – Radna Mierzynka i Lubicza Górnego:
- w imieniu rolników z gminy Lubicz prosi o rozważenie możliwości umorzenia podatku
rolnego z powodu klęski suszy
- prosi o wyremontowanie dachu w budynku komunalnym na ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
(lokatorka skarży się, że jej mieszkanie jest wciąż zalewane)
- pyta, gdzie pojawiły się pojemniki na odzież
Pan Bartosz Malicki – Radny Rogowa, Brzeźna i Brzezinka:
- zamontować tablicę informacyjną „nie dotyczy autobusu” przy drodze gminnej - Rogowo ul.
Rogowska (przewoźnik, który dowozi dzieci do szkoły mógłby skrócić czas dojazdu
z Grębocina do Rogowa, ale ze względu na ograniczenie tonażu do 3,5 t autobus nie może
przejechać).
Radny prosi o zabezpieczenie koszulek z logo gminy na jutrzejszą imprezę rowerową.
Radny Zbigniew Barcikowski poinformował o sukcesie (4 miejsce) młodzieżowej drużyny
strażackiej z Młyńca na zawodach powiatowych OSP.
Mówiący dodał, że na zebraniu w Młyńcu Pierwszym była miła atmosfera i dużo podziękowań
pod adresem samorządu gminy Lubicz.
Pan Jerzy Guranowski - Radny Grębocina:
- prosi o wyrównanie góry powstałej po kanalizacji przy ul. Spółdzielczej w Grębocinie (przy
posesji p. Górskiego)
Pan Jarosław Rybiński – Radny Krobi:
- wiata przystankowa w Krobi przy posesji p. Stawskiej jest nieoświetlona, Radny proponuje
zainstalowanie tam jednej z lamp ledowych, które gmina testuje.
Pani Aldona Peregonczuk – Radna Złotorii:
- podziękowała w imieniu własnym i Radnej Błaszczyk za salę gimnastyczną i modernizację
szkoły podstawowej w Złotorii oraz pomalowane pasy na ul. Toruńskiej
- prosi o umocnienie luźnych kamieni wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej.
Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego:
- prosi o zrobienie ogranicznika np. w formie słupka za parkingiem publicznym, wskazującego
koniec parkingu publicznego (ul. Lipnowska przy figurze Pana Jezusa z krzyżem/ul. przy
Skarpie), aby nie zastawiano wjazdu do posesji prywatnej i salonu fryzjerskiego p. L.
- prosi o usunięcie zeschniętych i szpecących już tui posadzonych przez ZDGMiK przy
parkingu publicznym (ul. Lipnowska przy figurze Pana Jezusa z krzyżem/ul. przy Skarpie)
Pani Karina Wroniecka – Radna Gronowa:
- prosi o utwardzenie drogi w kierunku Pruskiej Łąki (wniosek z zebrania wiejskiego)
- wyciąć krzewy na drodze do Kamionek (wniosek z zebrania wiejskiego)

- w Gronowie naprawić rów gminny oraz zjazd przy posesji pani W., gdzie znajduje się filia
biblioteki gminnej
- popiera wniosek Radnej Falkowskiej o rozważenie możliwości umorzenia podatku rolnego
z powodu klęski suszy.
Radna oznajmiła, że pracuje w komisji ds. suszy. W przypadku naszej gminy tylko rolnicy
posiadający gleby słabsze mogą się ubiegać o pomoc, natomiast ci, którzy są właścicielami
gruntów dobrej jakości niestety o pomoc nie mogą się ubiegać. Jedyna pomoc na jaką mogą
liczyć – dodała mówiąca – to tylko umorzenia podatku.
Pan Wójt oznajmił, że w sytuacji klęski suszy nie jest właściwą drogą odsyłanie rolników do
gmin. Ten temat Pan Wójt poruszył na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
i doczekał się obszernej pisemnej wypowiedzi wyjaśniającej, że zasady zostały określone. Teraz
jest znacznie mniej swobody. Rolnikom, którzy nie mają ubezpieczenia umarza się 50%.
Pozostaje jeszcze tylko spór czy gmina traci podwójnie, czy nie – umarzając podatek rolny (bo
wpływa to na obniżenie subwencji wyrównawczej i wskaźnika dochodu). Związek Gmin
Wiejskich zatrudnia kancelarię prawną do rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Pan Wójt
podkreślił, że w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym problemem suszy robi co może, stosuje
umorzenia, ale musi trzymać się zasad i wytycznych. Nie ma pełnej swobody działania.
Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego:
- pyta czy gmina (lub Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”) będzie zatrudniała na wiosnę osoby
bezrobotne do wykonywania prac interwencyjnych.
O godz. 11.15 salę obrad opuściła Radna Staniszewska.
Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz:
- zawrzeć w umowach ( 2016 r.) z podmiotami korzystającymi z dotacji przyznanymi przez
gminę Lubicz zapis dotyczący informowania o źródle dotacji (mający na celu promowanie
gminy Lubicz)
- przekazuje wniosek Rady Gminy, aby uroczystości takie jak: Gminny Dzień Edukacji, Dzień
Seniora, Dzień Strażaka organizować nie co roku (jak do tej pory) tylko raz w ciągu kadencji.
Mówiąca poinformowała, że dochodzą głosy, iż niektóre OSP nie mają statutów, na co Radna
Błaszczyk i Radny Korpalski oznajmili, że nie jest to możliwe. Radny Korpalski dodał, że OSP
w Młyńcu przy zakupie deski lodowej korzystała z dotacji, więc bez statutu nie byłoby to
możliwe.
Pan Zbigniew Barcikowski – Radny Młyńca Pierwszego i Drugiego poprosił o udostępnienie
statutu OSP Młyniec Pierwszy.
O godz. 11.25 salę obrad opuściła Pani Sekretarz.
Pan Sołtys Sławomir Sacharuk, podziękował za zaproszenie na sesję i poinformował, że jutro
sołectwo Rogowo będzie gościło władze gminne i powiatowe i w związku z powyższym prosi,
aby udostępniono mu reklamowy baner gminny.
O godz. 11.30 salę obrad opuściła Radna Karina Wroniecka.
Następnie Pan Wójt zapoznał Radę z informacją RIO oraz Uchwałą Nr 13/I/2015 Składu
Orzekającego Nr 4 z dnia 17 września 2015 roku dotyczącą opinii o przedłożonej przez Wójta
Gminy Lubicz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
Skład Orzekający RIO zaopiniował pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2015 roku.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo skierowane przez Krajową Federację
Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, informujące, że na terenie gminy Lubicz, gdzie znajdują
się hodowle drobiu nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, nie istnieją
też przepisy uniemożliwiające budowanie domów mieszkalnych już po rozpoczęciu przez
hodowców drobiu oraz producentów jaj swojej działalności. W związku z powyższym
Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj wnosi o racjonalne podejmowanie
decyzji i niewyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów i zezwalanie na budowanie
domów mieszkalnych w pobliżu ferm.
Jako kolejne odczytano pismo Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy dotyczące wskazania możliwości udzielenia schronienia uchodźcom.

Następnie odczytano pismo Pani P. z ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym – prośbę
„o możliwość wykupienia wnioskodawczyni mieszkania gminnego wolno stojącego w Lubiczu
Górnym przy ul. Bocznej po pani W.”.
W związku z faktem, że wniosek dotyczy kompetencji wójta a nie Rady Przewodnicząca Anzel
przekazała pismo zgodnie z właściwością.
Następnie odczytano zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Rady
Rodziców, OSP, Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich skierowane do
Radnych Rady Gminy Lubicz na festyn pt. Młynieckie tradycje, który odbędzie się w piątek 25
września o godz. 16.30.
Ad. 9
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,
i o godz. 11.40 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

