P r o t o k ó ł Nr XIV/15
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 października 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. 12.52.
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:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
nieruchomości wspólnej w miejscowości Gronowo 70
2) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gronówko
3) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Gronowo
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia – Mierzynek – Młyniec Drugi w m. Mierzynek
o długości 300 m.
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny – Krobia w m. Krobia o długości 500 m.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok.
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 25 września 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
O 9.10 na salę obrad weszła Radna Mariola Falkowska.
Ad. 3
Informacja Wójta Gminy Lubicz o stanie realizacji zadań oświatowych.
Pan Wójt oznajmił, że zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań
oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu
i egzaminów.
Samorząd ze swoich obowiązków wobec edukacji dzieci i młodzieży od samego początku starał
się wywiązywać jak najlepiej. Zadania oświatowe od czasu ich przejęcia przez gminę
w 1995 roku należały i nadal należą do priorytetowych. Na oświacie nigdy nie oszczędzano.
W ciągu minionych 25 lat szkoły gminne i ich otoczenie bardzo się zmieniły. Przeprowadzona
została zmiana systemu, dopracowaliśmy się też dobrego poziomu materialnego, podkreślił
mówiący. Pomyślnie ułożyła się współpraca samorządu z oświatą. Cieszymy się dobrym
wyposażeniem szkół, jakością kadry pedagogicznej. Wciąż jednak chciałoby się uzyskiwać
lepsze wyniki w egzaminach zewnętrznych, podkreślił mówiący. Nie chodzi tu o jednoroczne
wyniki, ale efekt widoczny w dłuższym, wieloletnim cyklu. Jeśli jesteśmy dobrzy, to w cyklu
wieloletnim starajmy się osiągać lepsze wyniki, dodał Pan Wójt.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor ZEASiP, która przedstawiła szczegółową prezentację
dotyczącą realizacji zadań oświatowych w gminie Lubicz w roku szkolnym 2014/2015.
Mówiąca oznajmiła, że struktura placówek oświatowych się nie zmieniła, a liczba uczniów
pozostaje na podobnym poziomie. Następnie Pani Brygida Bogdanowicz – Kopeć zreferowała
następujące zagadnienia:

- ilość uczniów w szkołach
- ilość uczniów spoza gminy, uczących się w naszych szkołach
-ilość uczniów z naszej gminy realizujących obowiązek szkolny poza gminą w roku szkolnym
2014/2015
- dzieci w przedszkolu publicznym
- dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach niepublicznych
- uczniowie objęci opieką świetlicy
- potrzebujący pomocy specjalisty
- oddziały specjalistyczne
- nauczyciele i inni pracownicy szkoły
- nauczyciele według stopni awansu zawodowego
- nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka”, nauczyciele
według stopnia awansu zawodowego
- etaty specjalistyczne
- koszt kształcenia ucznia
- średnie wynagrodzenia w szkołach
- wyniki sprawdzianu i egzaminu
- sukcesy uczniów
- pomoc materialna – wyprawka szkolna.
Przewodnicząca Hanna Anzel oznajmiła, że Radni rozmawiali na komisjach połączonych na
temat raportu o stanie realizacji zadań oświatowych, szczegółowo go analizując. Zwrócono
uwagę na dużą różnicę wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w poszczególnych
placówkach. Już w ubiegłym roku Rada postulowała o ich wyrównanie i spodziewała się, że
różnice zostaną zniwelowane. Dysproporcja pomiędzy Lubiczem Dolnym a innymi placówkami
jest bardzo duża. Gdybyśmy chcieli dorównać do średniej wynagrodzeń w Lubiczu Dolnym, to
trzeba by bardzo dużo dopłacić – podkreśliła mówiąca. Przewodnicząca Rady oznajmiła
również, że zwrócono uwagę na fakt, że nie ma premii uznaniowej wśród omawianej grupy
pracowników. Jest tylko wysługa lat. Dochodzi też do sytuacji, że osoba sprzątająca z dużym
stażem ma niższe wynagrodzenie, niż ta, która dopiero zaczyna pracę. Rada Gminy uważa, że
premie motywacyjne są potrzebne, z pewnością przyczyniłyby się do poprawy jakości
i efektywności pracy – należy zatem pomyśleć o zmianie regulaminu. Wskazane wyżej kwestie
są już dalej do dyskusji pomiędzy wójtem a dyrektorami.
Radna Anzel oznajmiła, że Radni zaniepokojeni są wyglądem i stanem ogrodzenia należącego
do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka”, który obejrzeli w czasie wyjazdu w teren.
Na posiedzeniu Komisji Połączonych Rada zastanawiała się również nad zależnością między
wielkością szkół, liczebnością klas a wynikami ze sprawdzianu i egzaminów – kontynuowała
mówiąca. Jeśli bowiem klasa liczy 10 uczniów w jednej szkole, a w drugiej 25 to w tej
pierwszej jest większa możliwość pracy z uczniem, indywidualizacji nauczania i powinny za
tym iść wyniki egzaminów. Ze strony gminy wszystkie możliwe sprawy i kwestie finansowe są
spełnione. Jeśli w wynikach zewnętrznych gmina plasuje się na przedostatnim miejscu to nie
daje to powodu to radości – podkreśliła mówiąca. Organ prowadzący widzi oczywiście, że
nauczyciele się starają, jest dużo imprez, współpraca ze środowiskiem, na podkreślenie też
zasługuje dobra relacja między samorządem a dyrektorami szkół, ale trzeba też zwiększyć
jakość pracy szkół i podnieść wyniki egzaminów zewnętrznych. Patrząc na uczniów objętych
opieką specjalistyczną w stosunku do etatów wydaje się, że albo jest za dużo dzieci
przypisanych do etatu specjalisty, albo za mało specjalistów – podkreśliła mówiąca. Praca np.
logopedy powinna być efektywna, więc liczba osób, z którymi pracuje ma znaczenie. Gmina
stara się robić wszystko co możliwe, aby jakość pracy szkół była satysfakcjonująca. 5 listopada
organizowana jest konferencja STOP DOPALACZOM. Zależy nam – kontynuowała Radna
Anzel – aby wzięli w niej udział uczniowie klas szóstych, gimnazjaliści oraz rodzice. Dobrze
byłoby zachęcić ich i zmotywować do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu – to zadanie dla
dyrektorów i wychowawców.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Pani Dyrektor ZEASiP za obszerne
i kompleksowe przedstawienie materiału.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym w odniesieniu do wcześniejszej
wypowiedzi przedmówczyni oznajmiła, że nie można stosować prostego przelicznika, że mało
dzieci w oddziale to lepsze wyniki. Jeśli jest 9 osób w klasie i każda z nich posiada opinię
z poradni psychologiczno – pedagogicznej to mimo mało licznego oddziału niewiele da się
zrobić. Mówiąca wyraziła opinię, że to właśnie w liczebnej klasie jest większa możliwość
wyłonić dzieci zdolne.
Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym poinformowała, że jest bardzo duża liczba
dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistów. Jeśli poradnia wystawi zaświadczenie, że
uczeń potrzebuje opieki trzech specjalistów to dyrektor musi ich zapewnić. Poza tym na
złożoność problemu wpływa również fakt, że weszły nowe przepisy nakazujące uruchomienie
przez dyrektora pomocy specjalistycznej, gdy ktoś zgłosi taką potrzebę. W związku z tym
mówiąca podkreśliła, że ma za mało logopedów. W odniesieniu do wcześniejszych wypowiedzi
w kwestii wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych – Pani Dyrektor oznajmiła, że
„w chwili obecnej pensje pracowników ustalone są w granicach planów finansowych,
ale w przyszłym roku trzeba będzie znaleźć po te 100 zł, żeby „starzy” pracownicy znów nie
stracili”.
Radna Teresa Klawińska wyraziła opinię, że na ogólny obraz szkoły ogromny wpływ ma
kondycja polskich rodzin. Nie można za wszystko winić nauczycieli, gdy rodzice - często
nieudolni - całą odpowiedzialność za wychowanie, nauczanie itp. zrzucają na szkołę. „Matki
rozmawiają z komórką, a nie z dzieckiem – i to jest często spotykana sytuacja” – podkreśliła
mówiąca. Rodzice nie rozmawiają z dzieckiem, nie czytają mu, nie opowiadają baśni, nie
komunikują się. Mówiąca podkreśliła też, że wiele osób bardzo obciąża GOPS, nie próbując
podejmować jakichkolwiek działań w kierunku poprawy własnej sytuacji. Często są to osoby
z Torunia, które tylko wynajmują w naszej gminie mieszkania bo wiedzą, że tu GOPS bardzo
dobrze funkcjonuje. Radna Klawińska oznajmiła, że współczuje koleżankom nauczycielkom, bo
widzi, że problem narasta. Zaniedbanie w domach, brak współpracy ze szkołą przyczynia się
również do tego, że dzieci źle mówią a w związku z tym potrzeba coraz więcej logopedów
i innych specjalistów. Dysfunkcyjny model rodziny powoduje, że nie ma satysfakcjonujących
wyników ze sprawdzianów, czy egzaminów.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej ze Złotorii oznajmiła, że kończy się ewaluacja jej szkoły.
Jednym z jej punktów to ilość dzieci objętych zajęciami pozalekcyjnymi. Z wielu powodów nie
jest możliwe, aby każde dziecko korzystało z takich zajęć. Wszystkim chodzi o to aby wspomóc
rodziców i zaproponować dzieciom jak najciekawszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele
mają obowiązkowe godziny karciane, ale z tych jest konieczność wspomagania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej i świetlicy (150 dzieci z niej korzystających). Chodzi więc
o godziny, które nauczyciele mogliby przeznaczyć na zajęcia pozalekcyjne. Pani Dyrektor
podkreśliła, że nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Złotorii prowadzą takie koła
zainteresowań, bez gratyfikacji pieniężnej. W związku z powyższym mówiąca zaproponowała
rozważenie możliwości przeznaczenia pieniędzy dla nauczycieli, którzy od zawsze takie zajęcia
prowadzili za darmo, aby przez to wzmocnić dodatkowo ich motywację. Pani Dyrektor Geras
podziękowała Panu Wójtowi oraz Radzie Gminy Lubicz za podwyżki dodatków dla dyrektorów
szkół.
Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” wyjaśniła, że wygląd ogrodzenia
wokół przedszkola to nie jest skutek jej zaniedbania. Od trzech lat jest to bolączka mówiącej, ale
nie jest to tylko kwestia pomalowania, gdyż ¾ przęseł jest do wymiany. Budynek przedszkola
jest ciągle modernizowany, w tym roku wyszła konieczność wymiany deszczówki
odprowadzającej wody z dachu, aby woda nie zniszczyła elewacji. Były ważniejsze sprawy,
które trzeba było wykonać i zabrakło środków na ogrodzenie.
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej z Młyńca Pierwszego podziękowała za dofinansowanie
remontu pomieszczeń po byłym panu dyrektorze. Wcześniej nie było, a teraz są: kuchnia,
świetlica, jest też mała biblioteka i łącznik - podkreśliła z dumą mówiąca. Dodała, że każda
złotówka została wydana w sposób bardzo przemyślany i racjonalny.

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że patrząc na konkursy widać piękne wyniki. Cieszy
fakt, że nauczyciele potrafią przekazać uczniom swoje pasje i zamiłowania.
Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młyńcu
Pierwszym jest bardzo zaangażowana - „od rana do wieczora spędza czas w szkole,
zjednoczyła sołectwa obu Młyńców, jest na wszystkich zebraniach wiejskich, bardzo
zaangażowała się w sprawy lokalnej społeczności. Pani Dyrektor zrobiła to, o czym od dawna
marzono – zjednoczyła wieś wokół szkoły”.
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że wszyscy dyrektorzy szkół się starają, Pani Dyrektor
Lisiecka też wiele godzin spędza w szkole, uczestniczy w imprezach, które się tam odbywają.
Postulaty co do godzin, zadań, pieniędzy będą trudne do spełnienia. Pani Dyrektor ZEASiP
napisała program, dzięki któremu pozyskano pieniądze na szkołę dla rodziców, za co mówiąca
serdecznie podziękowała. Wskazała też, że jest to dobra droga do pozyskiwania środków na
realizację przez szkoły dodatkowych zajęć.
Ad. 4
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny
2014/2015.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/132/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
O godz. 10.20 ogłoszono przerwę.
O godz. 10.40 wznowiono obrady sesji.
Ad. b)
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 XIV/133/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
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 XIV/134/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/135/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia i Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/136/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.

Uchwałę Nr XIV/137/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w
miejscowości Lubicz Górny, ul. Lipnowska 43/4, którego głównym najemcą jest Ewa
Winniczek
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/138/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Promowa” w miejscowości Nowa Wieś
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/140/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych
i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie
Gminy Lubicz oraz na podstawie porozumienia międzygminnego
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/141/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp.
z o.o.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Prezes Falk oznajmił, że w załączniku nr 1 do uchwały przedstawiono inwestycje
wodociągowe, które są do zrealizowania w 2015 roku. W Krobi to ulica Zacisze, w Grabowcu
ul. Obi Vana Kenobiego, w Młyńcu Drugim, Nowej Wsi – ulice, które jeszcze nie mają nazw,
w Lubiczu Dolnym Antoniewo, w Młyńcu Pierwszym – ul. Polna i Słoneczna, w Złotorii ul.
Liliowa, w Krobi ul. Długa, Złota, Osiedlowa i Owocowa, Rycerska, w Grębocinie ul.
Rogowska i Lawendowa.
W załączniku nr 2 są inwestycje kanalizacyjne do zrealizowania w 2015 roku. W Złotorii
realizacja projektu - część ul. Szkolnej, w Krobi ul. Dolina Drwęcy (na odcinku od ul. Łąkowej
do ul. Osiedlowej), projekt kanalizacji w Lubiczu Górnym – ul. Trzaskalskiego, Niteckiego,
Bażantowa, Gajowa, Nad Strugą, w Grębocinie projekt trzech ulic: Makowej, Zimowej
i Toruńskiej, w Krobi ul. Długa – zakres przy szeregowcach, w Złotorii ul. Sportowa
i w Grębocinie ul. Lampkowskiego.
Jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje - jesteśmy po wstępnych ustaleniach z urzędem gminy
i przygotowujemy się do złożenia wniosków zarówno do ZIT-u jak i do PROW-u –
kontynuował Prezes Lubickich Wodociągów. Postaramy się objąć tym wnioskiem jak
najszerszy zakres (pozostałą część Złotorii, Krobię, uzupełnienia Grębocina –te, które jeszcze
nie są wykonane – najmłodszy projekt, który był realizowany, czyli projekt kanalizacji
Grębocina w momencie projektowania spełniał większość tego zakresu, który był przewidziany
do kanalizacji, ale już w tej chwili są potrzebne uzupełnienia tego projektu i tak samo jest

w Złotorii i Krobi – wyjaśnił mówiący. W tych przygotowanych materiałach będzie również
ulica Dworcowa, Toruńska, ulice naprzeciwko TBS-u w górę od ulicy Ogrodowej oraz ulice od
ul. Kolejowej w Lubiczu Dolnym. Część tych ulic będzie jeszcze projektowana, wnioski,
należy składać. Planujemy około lutego być gotowi z całym zakresem, który chcemy
zrealizować z uwagi na to, że być może będzie to jeden konkurs w ZIC-ie i w PROW-ie.
Musimy wykorzystać maksymalnie to co chcemy i zrobić ten nowy plan inwestycyjny na lata
2016 – 2018, a jeżeli chodzi o podział tego na poszczególne lata to z tego wniosku też będzie to
wynikało ponieważ podział musi zawierać harmonogram prac. Musi być on tak przewidziany,
abyśmy mogli sukcesywnie nowo budowane ulice przyłączać. Jeżeli chodzi o ZIT i PROW to
o tyle mamy duże szanse, że w ZIT-cie pieniądze na tę kanalizację są przewidziane dla
aglomeracji, które nie przekraczają 10 000 RLM-ów, czyli my się w tym mieścimy – wyjaśnił
mówiący. W kolejce po pieniądze do kanalizowania odpada nam Bydgoszcz, Toruń, Solec. My
jesteśmy w skali poniżej 10 000 RLM-ów w tej aglomeracji, wobec czego mamy duże szanse na
uzyskanie tej dotacji z ZIT-u. Jeżeli chodzi o inwestycje na lata 2016 – 2017 - w tej chwili
tworzymy mapę całej gminy, na której umieścimy to co jest zrobione, to co jest zaprojektowane,
i to co jest jeszcze do zaprojektowania. Ta mapa powinna być w przyszłym tygodniu gotowa.
Jak będą wszystkie dane to będzie stworzony zakres na lata 2016 – 2017, który zostanie
Radnym przedstawiony. Prezes Falk podkreślił, że chciałby zakończyć sprawę kanalizacji
w tym następnym okresie. Chcemy zarówno w granicach aglomeracji jak i poza jej granicami
wybudować maksymalnie dużo sieci kanalizacyjnej – dodał mówiący.
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że nie ma kanalizacji w Krobi, a niezadowolenie z tego
faktu dało się odczuć na zebraniu w wiejskim. Wielkiego wyboru nie mamy, przez dwa
miesiące cudów się nie zrobi – podkreśliła mówiąca, ale zaznaczyła, że Rada oczekuje
wykonania tego, co było w założeniach.
Przygotowujemy się do ZIT-u, ale idzie to opornie – oznajmił Pan Wójt. Wójtom wydaje się, że
nie wszystkie informacje z Zarządu ZIT-u do nich docierają.
Z informacji pośrednich wójtowie dowiedzieli się, że wykreślono ścieżki rowerowe i chodniki
przy budowie bezpiecznych dojść do szkół - prawdopodobnie po to by zwiększyć pulę na zakup
pojazdów tramwajowych w Toruniu i Bydgoszczy. Wójtowie obawiają się, że tak ktoś
zadecydował, a oni nie mają formalnej możliwości aby o to zapytać.
Jeśli chodzi o kanalizację to na szczęście jest to jeden z priorytetów.
Z PROW-u kanalizację będzie prowadziła Spółka Lubickie Wodociągi, z ZIT-u –kanalizację
będzie prowadziła gmina. Musimy do końca 2016 roku albo zbudować kanalizację na terenie
metropolii lubickiej, albo przynajmniej mieć jej bardzo zaawansowaną realizację.
Radna Anzel oznajmiła, że przed Lubickimi Wodociągami stoi nowe wyzwanie w postaci
aplikowania o środki, należy w związku z tym przewartościować kwestie dotyczące
zatrudnienia. Mówiąca oznajmiła, że zastanawia się, czy przy projektowaniu kanalizacji nie
należałoby postępować jak przy gazie – czyli najpierw zebrać deklaracje, a dopiero potem
budować.
Radny Korpalski w nawiązaniu do przedmówczyni zapytał: „czy możemy pozwolić sobie na
omijanie ulic, skoro uchwalając aglomerację zobowiązaliśmy się do skanalizowania jej do 2016
roku? Czy jesteśmy przygotowani do dotrzymania terminu i niepłacenia kar?”
Pan Wójt odpowiedział, że został zmniejszony zakres aglomeracji. Przewidzieliśmy takie
zagrożenie – kontynuował mówiący – jeśli będziemy w pełni przygotowani i będziemy
uczestniczyli w konkursach, to nie grozi nam kara.
Radny Guranowski zapytał, czy jest możliwość, aby gmina na siłę podłączyła mieszkańca a on
w ratach (przy opłatach za wodę) mógł spłacić koszty przyłączenia.
Prezes Falk odpowiedział, że gmina ma prawo wydać decyzję o podłączeniu i obciążyć
mieszkańca kosztami - jest to tzw. wykonawstwo zastępcze.
Następnie Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/142/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
O godz. 11.05 ogłoszono przerwę.
O godz. 11.20 kontynuowano obrady.

Odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej w miejscowości
Gronowo 70.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/143/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Gronówko
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/144/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/145/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr
2036 na odcinku Krobia – Mierzynek – Młyniec Drugi w m. Mierzynek o długości 300 m.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/146/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr
2009 Lubicz Górny – Krobia w m. Krobia o długości 500 m.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/147/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok.
Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2015r.:
Dział 750 rozdz.75095
Utworzenie planu dochodów w wysokości 5 175 zł z tytułu dotacji z m. Bydgoszczy na
sfinansowanie dodatku zadaniowego oraz kosztów delegacji koordynatora projektu pn.
„Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” za okres VIIXI.2015r., z tego:
- w § 2318 (dot.z budżetu m. Bydgoszcz-śr.z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) –
4 399 zł.
- w § 2319 (dot.z budżetu m.Bydgoszcz- wkład krajowy) – 776 zł.
Dział 801 rozdz.80101
1) § 0970 - wprowadzenie dochodów w wysokości 2 793 zł z tytułu odszkodowania za kradzież
komputera (SP Gronowo).
2) § 2010 – zmniejszenie o 1 243 zł dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zad.zlec.).
Dział 801 rozdz.80110 § 2010
Zwiększenie o 13 726 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie
szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zad.zlec.).
Dział 801 rozdz.80150 § 2010
Zmniejszenie o 341 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zad.zlec.).
Dział 852 rozdz.85215 § 2010
Zwiększenie planu dochodów o 136 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za IV kw.2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty
obsługi tego zadania.
Dział 854 rozdz.85415 § 2030
Zmniejszenie o 15 820 zł planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na stypendia dla
uczniów.

Pani Skarbnik poinformowała, że właśnie odebrano dotację w kwocie 17 000 z Krajowego
Biura Wyborczego w Toruniu na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Poinformowała, że trzeba by to również uwzględnić w budżecie, w planie dochodów oraz
wydatków o zgodę na co poprosiła Radę Gminy.
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2015r.
Dział 600 rozdz.60016
§ 6050
1) Zmniejszenie o 85 100 zł planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „projekt wraz
z przebudową jezdni Grębocin-Rogowo dr. nr 100713C ul. Rogowska Grębocin (FOGR)”.
2) Zmniejszenie o 7 800 zł planu wydatków na realizację zadaniu pn. „budowa chodnika Lubicz
Dolny ul. Kolejowa”.
3) Zwiększenie o 17 000 zł planu na zadanie pn. „zjazd z drogi powiat. Nr 2035 na drogę
gminną w Jedwabnie”.
§ 6060
Zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości o kwotę 19 321 zł.
Dział 750 rozdz.75075
Przesunięcie planu 1 107 zł do dz.90005 § 4300 na nowo utworzone zadanie pn.”Prosument –
przeprowadzenie konsultacji dla mieszkańców gminy”, realizowane w ramach programu
„PROSUMENT- wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.
Dział 750 rozdz.75095
Utworzenie planu wydatków w wysokości 6 754 zł na sfinansowanie dodatku zadaniowego oraz
kosztów delegacji koordynatora projektu pn.”Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze
środków POPT 2014-2020” za okres VII-XII.2015r., z tego:
- wydatki finansowane dotacją z budżetu m. Bydgoszcz -śr. z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna) – 5 166 zł.
- wydatki finansowane dotacją z budżetu m. Bydgoszcz- wkład krajowy – 912 zł,
- wydatki finansowane środkami własnymi Gminy Lubicz – 676 zł.
Dział 801 rozdz.80101
1) Zwiększenie planu wydatków w § 4240 o 2 793 zł na zakup komputera do sali komputerowej
w Szkole Podstawowej w Gronowie (śr. z odszkodowania z tyt. kradzieży komputera).
3) Zmniejszenie o 1 243 zł planu na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe (§ 4210-34 zł ; § 4240-1 209 zł) - zad. zlec.
Dział 801 rozdz.80110
Zwiększenie o 13 726 zł planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe (§ 4210-151 zł ; § 4240-13 575 zł) - zad. zlec.
Dział 801 rozdz.80150 § 4240
Zmniejszenie o 341 zł planu wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały
edukacyjne i ćwiczeniowe (zad. zlec.).
Dział 852 rozdz.85205
Przesunięcie między paragrafami planu 3 000 zł na zakup usług związanych z poradnictwem
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dział 852 rozdz.85215
Zwiększenie planu wydatków o 136 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
za IV kw.2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego
zadania (zad. zlec. realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).
Dział 852 rozdz.85219 i 85295
Przesunięcie planu 19 000 zł między rozdziałami i paragrafami na wypłatę odprawy z tytułu
likwidacji stanowiska pracy (9 000 zł) oraz na przygotowanie wieczerzy wigilijnej dla osób
bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy Lubicz (10 000 zł).
Dział 854 rozdz.85415 § 3240
Zmniejszenie o 15 820 zł planu wydatków na stypendia dla uczniów (zad. własne realiz.
w ramach dot. z budżetu państwa).
Dział 900 rozdz.90004. dział 921 rozdz.92105, dział 926 rozdz.92695

Zmiany w planie wydatków Sołectwa Złotoria, finansowanych ze środków Funduszu
Sołeckiego, na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego z dn.24.09.2015r.
1) Rezygnacja z zadania pn.”Realizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców”
i przesunięcie planu 14 000 zł na zadanie nowo utworzone pn. „Wspieranie i
upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne” (rozdz.92105 § 41705 650 zł; § 4210-3 179 zł; § 4300-5 171 zł).
2) Rezygnacja z zadania pn.”Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” (rozdz.92695 §
6060) i przesunięcie planu 14 662 zł na n/w nowo utworzone zadania:
a) zagospodarowanie terenów zielonych – 8 364 zł (rozdz.90004 § 4300).
b) organizacja warsztatów – 1 798 zł (rozdz.92105 § 4300),
c) zakup stojaka do rowerów – 1 500 zł (rozdz.92695 § 4210),
d) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne – 3 000
zł (rozdz.92105 § 4300-1 200 zł; § 4210-1 800 zł).
Dział 900 rozdz.90004 dział 926 rozdz.92605
Zmiany w planie wydatków Sołectwa Lubicz Górny, finansowanych ze środków Funduszu
Sołeckiego, na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego z dn.16.09.2015r.
Przesunięcie planu 3 000 zł z zadania pn.”Organizacja zajęć i wyjazdów sportowych,
rekreacyjnych, edukacyjnych i krajoznawczych” (rozdz.92605 § 4210) na zadanie pn.”Zakup
ławek i koszy na śmieci" (rozdz.90004 § 4210).
Dział 900 rozdz.90005 § 6230
Zwiększenie o 30 000 zł planu na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Dział 900 rozdz.90006 § 6230
Zwiększenie o 18 000 zł planu na dotacje z budżetu Gminy na dofinansowanie kolektorów
słonecznych i pomp ciepła.
Dział 926 rozdz.92605
1) Zwiększenie o 7 000 zł planu wydatków na organizację imprez sportowych.
2) Przesunięcie planu 3 000 zł między paragrafami na usługi związane z realizacją zadań
z zakresu kultury fizycznej.
Po zmianach ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 66 681 444 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 61 154 161 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5 527 283 zł,
Po zmianach ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 70 312 201 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 59 418 428 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 893 773 zł.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wprowadzenie do budżetu w Dziale 751
rozdz.75108 § 2010:
- zwiększenia o 17 000 zł planu dochodów z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego
w Toruniu na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
- zwiększenia o 17 000 zł planu wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (zad. zlec. realiz.
w ramach dot. z Kraj. Biura Wybor.). W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli
się za wprowadzeniem powyższego do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok.
Odczytano projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2015 rok wraz z wprowadzonymi
zmianami.
Głosowanie: 14 – „za” przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uchwałę Nr XIV/148/2015 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. 5
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- 25 września – ostatnia sesja Rady Gminy
- 25 września – Młynieckie Tradycje – impreza organizowana przez Szkołę Podstawową
w Młyńcu Pierwszym
- 26 września – dożynki sołeckie w Rogówku
- 26 września – podpisanie intencyjnego porozumienia w sprawie wspólnej ścieżki rowerowej,
której budowa nastąpi za ok. 3 lata
- zaproś sąsiada w Kopaninie
- 28 – 29 września – Komisja Ochrony Środowiska w Brukseli
- 1-2 – października – Katowice - prowadzenie paneli dyskusyjnych dotyczących edukacji oraz
ograniczeń wprawie samorządowym
- uroczystość 25 – lecia firmy Toruń - Pacific – w której uczestniczyła Pani Sekretarz. Władze
firmy uhonorowały sześć osób (w tym Wójta Gminy Lubicz) specjalnymi statuetkami Partnera
Tworzenia Wspólnej Wartości za budowanie klimatu dla rozwoju w Polsce i regionie społecznie
odpowiedzialnego biznesu
- 5 – 7 października - 16 Kongres Gmin Wiejskich
- 9 października – Gminny Dzień Edukacji Narodowej, wręczenie nagród wójta dla
wyróżnionych nauczycieli, podziękowań dla dyrektorów
- 11 października – Kryterium Asów oraz inauguracja roku akademickiego Wydziału
Zamiejscowego Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki z Pruszkowa im. Haliny
Konopackiej
- 12 – 14 października – Open Days w Brukseli, sesja plenarna Komitetu Regionów
- 19 października – ZIT gminny - odprawa z kierownikami jednostek zajmujących się
inwestycjami
- 20 października – wygłoszenie referatu dotyczącego rozwoju kapitału ludzkiego w ciągu
minionych 25 lat istnienia samorządu terytorialnego (na SGGW w Warszawie)
- posiedzenie LGD oraz ZIT
- ślubowania klas pierwszych, w czasie których wręczane są uczniom książeczki z dedykacją
- spotkanie z p. Stanisławem Gizińskim – autorem książki o historii Grębocina
- trwają negocjacje dotyczące parkingu w Złotorii, który obecnie gmina wydzierżawia.
Właściciel domaga się wykupu tego gruntu. Pierwsze negocjacje nie dały pozytywnego
rezultatu – kwota podana przez właściciela jest o 1/3 wyższa od tej, którą mamy w budżecie na
ten wykup
- 12 października – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę komisariatu policji
w Dobrzejewicach, w uroczystości uczestniczyła Pani Sekretarz Teresa Gryciuk oraz
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lubicz Pani Danuta Staniszewska
- udział w uroczystości wręczenia Nagrody Prezydenta Torunia Pani Lucynie Sowińskiej
prowadzącej od wielu lat studio poetyckie - Scenę Młodych
Ad. 6
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
- udział w zebraniu wiejskim w Krobi wraz z Panią Sekretarz Teresą Gryciuk, rada sołecka
przygotowała prezentację medialną, ale znów się pomyliła i o 1000 zł mniej przeznaczyła na
realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, zaraz potem odbyło się spotkanie
z przedstawicielami klubu sportowego
- na dyżurze w dniu 2 października – mówiąca spotkała się z Radą Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym w sprawie rozszerzenia zadań związanych z realizacją
programów profilaktyki zdrowotnej o profilaktykę stomatologiczną. NFZ nie finansuje już
fluoryzacji w szkołach. Trzeba będzie pochylić się nad tym problemem, uważnie
przeanalizować pod kątem możliwości podjęcia stosownych działań w celu znalezienia
właściwego programu zdrowotnego do realizacji. Wiąże się to z zastosowaniem odpowiedniej
procedury oraz nakładem finansowym - dodała mówiąca
- 5 listopada – komisja ds profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
organizuje konferencję pod hasłem: STOP DOPALACZOM

- Rada Gminy dwukrotnie odbyła komisje wyjazdowe, które pozwoliły na weryfikację
wniosków, dogłębną analizę zgłaszanych problemów, praktyka ta warta jest kontynuacji
- 26 września – udział w podpisaniu intencyjnego porozumienia w sprawie wspólnej ścieżki
rowerowej
- 26 września udział w uroczystości oddania do użytku drogi powiatowej w Brzezinku
- ślubowanie klas pierwszych w Grębocinie
- gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
- inauguracja roku akademickiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Kultury
Fizycznej i Turystyki z Pruszkowa im. Haliny Konopackiej, mówiąca podziękowała Radnemu
Barcikowskiemu za zaangażowanie w powstanie tego wydziału w gminie Lubicz
- udział w 16 Kongresie Gminy Wiejskich w Serocku (bardzo ciekawe Forum Skarbników)
- udział w Open Days w Brukseli
- udział w turnieju piłkarskim organizowany przez Pana Gryckiewicza w Grębocinie o puchar
Wójta Gminy Lubicz (bardzo udana impreza dużo zawodników i kibiców)
- w czwartek na dyżurze w Grębocinie mieszkańcy Rogowa skarżyli się na niepowycinane
krzaki i brak rozgraniczenia, uwagi te Pani Przewodnicząca przekazała Panu Kierownikowi
Krzyżanowskiemu
Ad. 7
Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za
2014 rok.
Pan Wójt poinformował, że oświadczenia majątkowe za 2014 rok złożyły 22 osoby (kierownicy
jednostek organizacyjnych Gminy, kierownicy referatów oraz inne osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu Wójta Gminy) w terminie do 30 kwietnia br. Ponadto dwóch
pracowników z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, którzy w kwietniu br.
otrzymali upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu wójta z zakresu świadczeń rodzinnych
i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, złożyło oświadczenie po raz pierwszy.
Oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz przesłano wg właściwości do Naczelników Urzędów Skarbowych. Po przeprowadzeniu
analizy oświadczeń majątkowych Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu
poinformował, że w 13 przesłanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono
nieprawidłowości, natomiast w dwóch oświadczeniach majątkowych stwierdzono
nieprawidłowości. Wskazane osoby zobowiązano do niezwłocznego złożenia wyjaśnień. Do
chwili złożenia informacji wyjaśnień nie złożono.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu Dobrzyniu poinformował o stwierdzonych
nieprawidłowościach w oświadczeniu majątkowym jednej osoby, która niezwłocznie złożyła
wyjaśnienie.
Z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu dotychczas nie przesłano informacji, mimo, że
w dniu 6 października br. monitowano pocztą elektroniczną o przesłanie opinii dotyczących
złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2014.
Ponadto do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przesłano oświadczenie
Prezesa Lubickich Wodociągów Sp. z o o. złożone w związku z nabyciem udziałów przez
Gminę Lubicz i uzyskaniem statusu spółki komunalnej przez Lubickie Wodociągi Sp. z o o.
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu poinformował, że w złożonym w/w
oświadczeniu nie stwierdzono nieprawidłowości.
Pani Przewodnicząca Rady oznajmiła, że oświadczenia majątkowe na początek kadencji złożyło
15 – stu Radnych, które przesłano wg właściwości: do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
oraz do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu, a także zamieszczono na stronie
internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Naczelnik Drugiego Urzędu
Skarbowego w Toruniu przesłał pismo informujące, iż w oświadczeniu majątkowym jednego
Radnego stwierdzono nieprawidłowości. Radny ten niezwłocznie złożył wyjaśnienie.
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok złożyło 15 – stu Radnych w terminie do dnia 30 kwietnia
br., które przekazano wg właściwości do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz do
Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu. Oświadczenia zamieszczono na stronie
internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu przesłał pismo informujące o dokonaniu
analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Lubicz, w wyniku której u 12-stu
Radnych nie stwierdzono nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. Kolejnym pismem
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu poinformował, że w 3 przypadkach
stwierdzono nieprawidłowości. Radni ci niezwłocznie złożyli wyjaśnienia.
Ad. 8
Składanie interpelacji
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 9
Wnioski i zapytania
Pan Marek Gliszczyński - Radny Nowej Wsi, Kopanina i Grabowca:
- w odpowiedzi na wniosek z 25 września br. w sprawie ustalenia miejsca posadowienia wiaty
przystankowej w Nowej Wsi Radny otrzymał informację, że „Zarząd Dróg z Lubicza wystąpi
do zarządcy drogi wojewódzkiej o podanie wytycznych warunków na lokalizację
i posadowienie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657 wiaty przystankowej
o konstrukcji stalowej”. W związku z faktem, że właściciel nieruchomości prywatnej wyraził
zgodę na posadowienie na jego gruncie wiaty przystankowej Radny prosi, „aby ZDGMiK
odpuścił procedurę i jak najszybciej przygotował grunt (aby mróz lub inne niekorzystne warunki
atmosferyczne w tym nie przeszkodziły)” a Radny postara się również niezwłocznie przekazać
dokument odnośnie zgody właściciela na powyższe
Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego:
- prosi o wyodrębnienie przynajmniej dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
w obrębie szkoły w Lubiczu Górnym – najlepiej z tyłu od wejścia (rodzice dowożący dzieci
niepełnosprawne w godzinach „szczytu” nie mają gdzie zaparkować, gdyż wszystkie miejsca są
zajęte a dzieci niepełnosprawne nie mają swobodnego dojścia do szkoły)
Pani Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego:
- prosi o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na oświetlenie uliczne
ulic Szmaragdowej i Miodowej (domy powstałe przy tych ulicach są już zasiedlone i ze
względu na bezpieczeństwo mieszkańcy w/w ulic proszą o jak najszybsze uwzględnienie ich
prośby)
- w imieniu mieszkańców ulicy Szkolnej i Młyńskiej w Lubiczu Dolnym podziękowała Panu
Kierownikowi ZDGMiK Andrzejowi Krzyżanowskiemu za solidne i profesjonalne wykonanie
prac przy oczyszczeniu i udrożnieniu rowu odwadniającego, przebiegającego ulicą Zbożową do
Drwęcy.
Pani Mariola Falkowska – Radna Mierzynka i Lubicza Górnego:
- ponawia wniosek dotyczący pasów (przejścia dla pieszych) na ul. Komunalnej
w Lubiczu Górnym
- gdyby był zmieniany plan w związku z mającym powstać w Lubiczu Górnym basenem to
Radna poddaje pod rozwagę czy nie warto by uwzględnić tam również pełnowymiarowego
boiska.
Mówiąca oznajmiła, że za myjnią samochodową w Lubiczu Górnym jest wyjeżdżona ścieżka
pieszo – rowerowa (skrót na cmentarz). Radna poprosiła aby zadbać o utrzymanie tej ścieżki, na
co otrzymała odpowiedź, że nie ma takiej możliwości ponieważ jest to grunt prywatny.
Radna Mariola Falkowska podziękowała za zrozumienie potrzeb Mierzynka i podjęcie decyzji
o wspólnej z Powiatem inwestycji dotyczącej budowy chodnika.
Pan Zbigniew Barcikowski - Radny Młyńca Pierwszego i Drugiego oznajmił, że dwa lata usilnej
współpracy i podejmowanych działań z samorządem gminy Lubicz dało wspaniały rezultat
w postaci utworzenia Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki
im. Haliny Konopackiej z Pruszkowa. To nasz wspólny sukces podkreślił mówiący.
Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego:
- zgłasza, że na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym dwie lampy się nie świecą.
Mówiący zwrócił również uwagę na fakt, że młodzież przebywająca na boisku w Lubiczu
Górnym używa słownictwa powszechnie uważanego za obraźliwe i wulgarne, na co skarżą się

mieszkańcy. Radny zaproponował rozważenie możliwości dokonania nasadzeń, które może
w części osłabiłyby siłę docierających bezpośrednio do uszu mieszkańców inwektyw.
Radny Ryszard Korpalski zasugerował, aby przy planowaniu budowy boiska nie popełnić już
drugi raz tego samego błędu i nie przypisywać boiska do klubu sportowego (co ograniczyłoby
lub wręcz uniemożliwiłoby dostęp do niego innych mieszkańców gminy). Jeśli boisko miałoby
być sytuowane w Krobi, to trzeba rozważyć czy nie będzie skarg mieszkańców, jest tam
przecież osiedle – dodał mówiący. Radny stoi na stanowisku, że lepszym pomysłem może
okazać się jednak Lubicz Dolny - boisko z dala od domów, osiedli, nienarażone na skargi
mieszkańców z powodu zakłócania porządku i spokoju.
O godz. 12.42 na salę obrad weszła Pani Hanna Burczyńska - Kierownik Referatu
Organizacyjnego i przekazała Panu Wójtowi faks nadesłany przez Naczelnika Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Toruniu w sprawie oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Krobia planuje budowę kilku boisk. Radna Anzel
poprosiła, aby przed rozpoczęciem inwestycji zapytać mieszkańców, czy godzą się na wycinkę
lasu i budowę powyższych obiektów.
Mówiąca oznajmiła, że gmina ma jeszcze do wykupienia parking w Złotorii, na co Radny
Rybiński zapytał czy parafia nie mogłaby też partycypować w kosztach.
Pan Wójt poinformował, że Pan dr Stanisław Giziński napisał książkę o OSP w Grębocinie
i zwrócił się z prośbą o wydanie jej przez gminę. W temacie ochotniczych straży pożarnych jest
on specjalistą, w tej dziedzinie się doktoryzował – podkreślił mówiący. Pan Wójt widzi
możliwość wydania tej książki, ale w gestii Rady Gminy jest wyrażenie zgody na sfinansowanie
tego wydatku.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że są programy, z których można by skorzystać i wydać tę
książkę. Mówiąca nie jest przekonana, czy w przypadku ewentualnego finansowania
powyższego przez gminę byłby to najbardziej potrzebny wydatek.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała najbliższe terminy posiedzeń: 20
listopada br. komisje połączone, 27 listopada br. sesja.
O godz. 12.50 salę narad opuścił Pan Wójt.
Pan Sławomir Sacharuk – Sołtys wsi Rogowo - w trosce, aby nie doszło do nieszczęśliwego
wypadku - poprosił o podjęcie interwencji związanej z koniecznością przeprowadzenia
wycinki drzew znajdujących się pod linią energetyczną na terenie parafii w Rogowie.
Ad. 10
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,
i o godz. 12.52 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

