P r o t o k ó ł Nr XVIII/16
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 lutego 2016 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. 10.25.
Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku
Pani Przewodnicząca Rady poprosiła o wycofanie z porządku obrad:
- punktu 3 – Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami
- punktu 4 - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami
oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem punktu 3 –
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami z porządku
obrad.
W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem punktu 4 –
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami z porządku obrad.
W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wprowadzeniem do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu.
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 29 stycznia 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami – punkt został
wycofany z porządku obrad.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami - punkt został wycofany
z porządku obrad.
Ad. 5
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o. o. w Lubiczu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/200/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2017
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/201/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/202/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości położonej w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/203/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/204/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/205/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/206/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08
Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/207/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08
Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. j)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08
Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/209/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kopanino
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08 Rady Gminy
Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. l)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Górny i Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08
Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/211/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. ł)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia,
Lubicz Górny i Mierzynek
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08
Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek.
Omówiono uwagę złożoną w dniu 23.12.2015 r. oraz uwagę złożoną w dniu 30.12.2015 r.
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwag przez Wójta, tj. nie uwzględniła
uwag z dnia 23.12.2015 r. i 30.12.2015 r., odnoszących się w szczególności do: usytuowania
linii zabudowy, emisji szkodliwych substancji do powietrza z uwagi na intensywność
zabudowy, powierzchni zabudowy i biologicznie czynnej, braku wyznaczenia granic obszarów
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, doprecyzowania usług
z uwagi na hałas i uciążliwość, ustalenia kolorystyki obiektów i pokrycia dachów, sposobu
usytuowania obiektów względem dróg itp., wskaźnika intensywności zabudowy, stosowania
ekologicznych systemów ogrzewania, zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, dostosowania „Studium” i zmiany planu
miejscowego do nowego porządku prawnego.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.

Uchwałę Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. m)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot.
terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt zaproponował dopisanie do uzasadnienia następującego zdania: „Projekt zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Nr XXI/195/08
Rady Gminy Lubicz z dnia 19 maja 2008 r.”
Za powyższą zmianą Rada opowiedziała się jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. n)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Leszczynowa” w miejscowości Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/214/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. o)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Krucza” w miejscowości Nowa Wieś
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/215/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. p)
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2016 roku.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. r)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/217/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. s)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015”.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/218/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie omówiono wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu.
Pani Sekretarz poinformowała, że wpłynęła skarga od Pani Ciecharowskiej, w sprawie odmowy
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad matką Janiną Mordzonek za okres
01.05.2004 r. - 31.08.2008 r. Mówiąca wyjaśniła, że świadczenie pielęgnacyjne w okresie od
01.05.2004 r. do 31.12.2009 r. przysługiwało tylko i wyłącznie rodzicowi z tytułu opieki nad
dzieckiem. Nadto matka wnioskodawczyni zmarła w dniu 07.10.2009 r., a więc w chwili

wnioskowania nie było nawet osoby, nad którą wnioskodawczyni sprawowałaby opiekę. Prawo
do ubiegania się o przyznanie świadczenia z tytułu opieki nad rodzicem powstało dopiero od
01. 01. 2010 r., a więc od tej daty możliwe byłoby uzyskanie przedmiotowego świadczenia. W
tej dacie jednak matka wnioskodawczyni nie żyła co oznacza, że nie było już osoby, nad którą
wnioskodawczyni sprawowałaby opiekę. Nadto zgodnie z powołanym wyżej przepisem art.24
świadczenie pielęgnacyjne mogłoby zostać przyznane od dnia złożenia wniosku lub od daty
złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności pod warunkiem złożenia tego organowi
w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności. Skoro matka
Pani Teresy Ciecharowskiej Pani Janina Mordzonek zmarła w 2009 r. to niemożliwe jest
spełnienie przesłanki w postaci przyjęcia, że wniosek wpłynął w terminie 3 m-cy od uzyskania
orzeczenia o niepełnosprawności. Domaganie się przez wnioskodawczynię przyznania na jej
rzecz świadczenia pielęgnacyjnego za okres od 01.05.2004 r. do 31.08.2005 r. nie mogło zostać
uwzględnione.
Rada uznała skargę za bezzasadną.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/219/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
O godz. 9.20 na salę obrad weszła Pani Skarbnik.
Ad. t)
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok
Pani Skarbnik poinformowała, że w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
w dziale 801 rozdz.80101, 80149 i dziale 854 rozdz.85404 nastąpiło przesunięcie planu 12 830
zł między działami i rozdziałami w związku z koniecznością wprowadzenia w ZS Grębocin oraz
w SP Gronowo wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Następnie Pani Skarbnik poinformowała o konieczności utworzenia w dziale 852 rozdz. 85295
§ 2010 planu dochodów w wysokości 4 986 608 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie
zlecone – przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia
na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Po stronie wydatków 4 986 608 zł (z tego 4 949 341 zł na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych
oraz 37 267 zł na koszty wdrożenia).
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższej zmiany do projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za jej wprowadzeniem.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały (z wprowadzoną zmianą).
Głosowanie: „za” - 14, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0.
Uchwałę Nr XVIII/220/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Składanie interpelacji.
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 7
Wnioski i zapytania
Pan Wójt pokrótce przedstawił najważniejsze wydarzenia od czasu poprzedniej sesji:
- pogrzeb nauczyciela oraz byłego dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, Pana
Henryka Szczepańskiego
- zebrania sprawozdawczo – wyborcze w OSP na terenie gminy
- choinki organizowane przez sołectwa
- wizytacja basenów w Polsce
- podpisanie projektu technicznego na budowę basenu w Lubiczu Górnym
- impreza środowiskowa (konkurs pączkowy) w Nowej Wsi
- wizyta inwestorów z firmy ROMA
- rozmowa z inwestorem na temat projektowania Domu Spokojnej Starości w Józefowie

- rozmowa z właścicielem działek w Kopaninie, na których odbywają się imprezy plenerowe
(zaoferowano gminie sprzedaż tych gruntów – temat na komisje połączone)
- wizyta Starosty powiatu toruńskiego – rozmowa na temat inwestycji powiatowych na terenie
gminy Lubicz.
Następnie Pan Wójt omówił zagadnienie dotyczące programu rządowego „Rodzina 500 Plus”.
Realizatorem świadczenia wychowawczego „500 Plus” jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu. Wnioski o przyznanie świadczenia „500 Plus” dostępne będą na stronach
internetowych: www.gopslubicz.pl i www.lubicz.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubiczu oraz Urzędzie Gminy od dnia 14 marca 2016 r.
Nabór wniosków o przyznanie świadczenia „500 Plus” rozpocznie się w dniu 1 kwietnia
2016 r. (piątek) w siedzibie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu przy
ul. Toruńskiej 56, 87-162 Lubicz w godzinach 7:15 - 18:00 a także w dniu 2 kwietnia 2016 r.
(sobota) w siedzibie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu w godzinach
8:00 - 14:00.
Od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. wnioski przyjmowane będą w:
siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
poniedziałki 7:15 - 15:00
wtorki
7:15 - 18:00
środy
7:15 - 15:00
czwartki
7:15 - 18:00
piątki
7:15 - 15:00
oraz
- w każdy poniedziałek kwietnia 2016 r. (tj. 4 kwietnia; 11 kwietnia; 18 kwietnia oraz 25
kwietnia) w Złotorii w Szkole Podstawowej przy ul. Pomorskiej 11 w godzinach 8:00 -14:00
- w każdy wtorek kwietnia 2016 r. (tj. 5 kwietnia; 12 kwietnia; 19 kwietnia oraz 26 kwietnia)
w Grębocinie w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Szkolnej 8 w godzinach 8:00 -14:00
- w każdą środę kwietnia 2016 r. (tj. 6 kwietnia; 13 kwietnia; 20 kwietnia oraz 27 kwietnia)
w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym w godzinach 8:00 -14:00
- w każdy czwartek kwietnia 2016 r. (7 kwietnia; 14 kwietnia; 21 kwietnia oraz 28 kwietnia)
w Świetlicy Środowiskowej w Krobii w godzinach 8:00 -14:00
- w każdy piątek kwietnia 2016 r. (8 kwietnia; 15 kwietnia; 22 kwietnia oraz 29 kwietnia)
w Szkole Podstawowej w Gronowie w godzinach 8:00 -14:00.
Na wnioski uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego „500 Plus” złożone
w terminie 3 miesięcy od wejścia w życia ustawy, tj. 1 kwietnia 2016 r. – 30 czerwca 2016 r.
świadczenie „500 Plus” przyznane zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego „500 Plus” następuje (zgodnie z ustawą)
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
O godz. 9.55 na salę obrad wszedł Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej.
Następnie Radna Anzel odczytała korespondencję:
– pismo od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczące uchwały Nr XVII/196/2016 Rady
Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
Pan Marek Pilewski odczytał pismo wyjaśniające, które zostało skierowane
w powyższej sprawie.
Jako kolejne odczytano pismo Pani Izabeli Herby z Lubicza Dolnego, przekazane do
wiadomości Przewodniczącej Rady, w sprawie wykonania oświetlenia od ul. Szmaragdowej 18
w kierunku ul. Podgórnej aż do ulicy Miodowej.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że po dyżurze był u niej mieszkaniec ul. Toruńskiej,
domagający się zdjęcia muldy, od której, jak twierdzi, pękają ściany jego domu.

Mówiąca przekazała również, że 19 marca br. Pani Sójka - pracownik Działu Edukacji
Muzeum Etnograficznego w Toruniu przeprowadzi świetlicy w Krobi warsztaty tradycyjnego
zdobnictwa przedświątecznego.
Pani Aldona Peregonczuk – Radna Złotorii:
- poprosiła o wykopanie kręgów i zrobienie odpływu dla zbierającej się i zalewającej posesje
(m.in. p. Borańskich i ich sąsiadów) wody - od ul. Ciechocińskiej do ul. Nieszawskiej
w Złotorii
- perspektywicznie prosi o wyegzekwowanie potrzebnych do zrobienia wiaty, spełniającej
funkcję klasy zewnętrznej 5 000 zł i dołożenie ich Szkole Podstawowej w Złotorii na realizację
powyższego
Pani Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka:
- prosi o zwiększenie patroli policji wieczorową porą w Mierzynku (młodzież jeździ
samochodem i rzuca w okna butelkami – taki incydent zgłosili Radnej p. Sieraccy, zamieszkali
w Mierzynku pod nr 19)
Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego:
- prosi o zasypanie dziur, w których zbiera się woda – zatoczka autobusowa w Lubiczu
Górnym.
Ad. 8
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,
i o godz. 10.25 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

