P r o t o k ó ł Nr XVII /16
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 stycznia 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. 12.05.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Powitała przybyłych, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Lubicz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji
- w sprawie współdziałania Gminy Lubicz z Gminą Miasta Toruń w opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie /
ul. Kresowej w Toruniu o długości około 960,0 m.
oraz
punktu – „informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 w/w
ustawy”.
W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna Radni jednogłośnie
opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do porządku obrad.
W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu „informacja
o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
199) i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7 w/w ustawy” Radni jednogłośnie
opowiedzieli się za jego wprowadzeniem do porządku obrad.
Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz
Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2015 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- ostatnia sesja odbyła się 30 grudnia 2015 r.
- 5 stycznia – spotkanie ze Starostą Powiatu Toruńskiego, członkiem Zarządu i pracownikiem
z Wydziału Architektury i Budownictwa dotyczące bieżącej współpracy, zachowania terminów
przekazywania dokumentów ze starostwa do urzędu gminy, wymiany informacji na temat
interpretacji planów zagospodarowania przestrzennego przy wydawaniu pozwoleń na budowę
przez starostwo
- 6 stycznia – Orszak Trzech Króli w Grębocinie
- 8 stycznia – spotkanie z Panem Prezesem i Panią Wiceprezes Toruńskich Wodociągów,
(uczestniczyli w nim również pracownicy Referatu Promocji urzędu gminy Lubicz, Prezes
Lubickich Wodociągów oraz Pan Wójt Wieczyński - w sprawie inwestycji związanej
z odbiorem ścieków z kierunku Osiek Silno. Dla gminy Lubicz jest to okazja aby włączyć się do
kolektora ściekowego w miejscowości Grabowiec i Kopanino.
- 10 stycznia - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym
-11 stycznia – zainicjowanie prac mających na celu usprawnienie ogrzewania w sali
gimnastycznej w Lubiczu Dolnym

- 14 stycznia – spotkanie u Starosty Powiatu Toruńskiego w sprawie ZIT
- 15 stycznia – choinka w Młyńcu Pierwszym
- 17 stycznia – Złotoria – Msza św. w piątą rocznicę śmierci ks. kan. Krzysztofa Stanowicza,
a później spotkanie w szkole z udziałem mieszkańców, podmiotów społecznych, wolontariuszy,
padły ciekawe deklaracje, Złotoria zaprezentowała się jako aktywna, pełna pomysłów
społeczność lokalna
- 17 stycznia – wystawa gołębi i drobiu w Dobrzejewicach
- 18 stycznia – nagranie filmu o gminie Lubicz przez TV Bydgoszcz
- 19 stycznia – wizyta we Włocławku, rozmowa na temat funkcjonowania tamtejszego basenu
- 18 stycznia – KWRiST - spotkanie w Ministerstwie Finansów
- 23 stycznia – Brzeźno, choinka
- 23 stycznia – spotkanie sprawozdawczo – wyborcze OSP w Młyńcu Pierwszym
- 25 – 26 stycznia – KWRiST.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami
- udział w Orszaku Trzech Króli
- Spotkanie Pokoleń w Lubiczu Dolnym
- Msza św. w Złotorii w piątą rocznicę śmierci ks. kan. Krzysztofa Stanowicza, zapalenie
zniczy i złożenie na grobie kapłana wiązanki od władz samorządowych
- udział w popołudniowym spotkaniu z lokalną społecznością Złotorii
- spotkanie z OSP i młodymi mieszkańcami Gronowa (wraz z Radną Kariną Wroniecką)
-12 stycznia – udział w spotkaniu rozpoczynającego w Grębocinie klubu AA
- choinka w Młyńcu Pierwszym.
Sprawy z dyżurów:
- niezadowolenie mieszkańców Grębocina zainstalowaniem kamer przy drodze krajowej nr 15
- wizyta mieszkanki Krobi, poinformowanie o zamiarze utworzenia w Krobi KGW
- wizyta mieszkańca Lubicza Dolnego w sprawie zmiany studium
- wizyta mieszkańca Mierzynka w sprawie problemów ze służebnością przejazdu.
O godz. 9.50 ogłoszono przerwę.
O godz. 10.00 kontynuowano obrady.
Ad. 5
Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok wraz
z objaśnieniami.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Mówiący poinformował, że pierwsza wersja została przedstawiona w połowie listopada 2015
r. Projekt budżetu jest Radzie dobrze znany. Na komisjach połączonych 15 stycznia br. Radni
zapoznali się z autopoprawkami do budżetu na 2016 rok. Zgodnie z wnioskami Rady
dokonano jeszcze pewnych zmian, które przedstawiono na komisjach połączonych w dniu 22
stycznia br. Ostatecznie ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości
61 637 300 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 61 130 600 zł, dochody majątkowe
w kwocie 506 700 zł. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości
63 147 797 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 356 784 zł, wydatki majątkowe
w wysokości 4 791 013 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 66 000 zł;
2) celową w wysokości 155 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
3) celową w wysokości 110 208 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
4) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Ad. 6
Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych
Radna Aldona Peregonczuk odczytała opinię i wnioski Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Promocji Gminy do projektu budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok.

1. Struktura Projektu budżetu na 2016 r. jest zgodna z ustawą o finansach publicznych: określa
dochody i wydatki z uwzględnieniem na bieżące i majątkowe wg działów klasyfikacji
budżetowej. Określono rezerwę ogólną, celową i na zarządzanie kryzysowe. Wyszczególniony
jest Fundusz Sołecki i WPF .
2. Zaplanowane zwiększenie dochodów, relacje między dochodami i wydatkami oraz
planowane rozchody i dochody w latach 2016-2029 przedstawione w WPF ukazują
możliwość sfinansowania deficytu.
3. Dopuszczalny wskaźnik 15% zadłużenia jest na granicy w związku z czym należy
restrykcyjnie monitorować poszczególne relacje budżetu, aby go nie przekroczyć.
4. Projekt budżetu upoważnia Wójta do zaciągnięcia kredytu przejściowego niezbędnego do
zapewnienia ciągłości działań, gdy płatności wykraczają poza rok budżetowy. Trzeba jednak
niezwykle uważać, aby zgodnie z WPF nie przekroczyć prawidłowych relacji w budżecie.
5. Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami bieżącymi jest dodatnia, jednak
między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi jest ujemna co skutkuje
deficytem budżetowym w wysokości 1 510 494 zł.
6. W projekcie zaplanowano wiele zadań, jednak z większymi inwestycjami Gmina musi
poczekać do drugiego półrocza bieżącego roku, kiedy to wejdą w życie programy ZIT
i PROW.
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy pozytywnie opiniuje Projekt
budżetu gminy Lubicz na 2016 r.
Radna Karina Wroniecka poinformowała, że Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia
i Rodziny zapoznała się z projektem budżetu na 2016 rok, szczegółowo analizując wydatki
dotyczące oświaty, GOPS-u, kultury. Jest to budżet zrównoważony, spełnia potrzeby
mieszkańców. Kalendarz imprez jest bardzo imponujący – zaznaczyła mówiąca. Na
podkreślenie zasługuje również duże wsparcie ze strony gminy dla stowarzyszeń, działalności
sportowej oraz GOPS-u. Fundusz sołecki świetnie się sprawdził, jest to dobrze realizowana
demokracja oddolna. W imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny
Radna Wroniecka pozytywnie zaopiniowała budżet na 2016 rok.
Radna Mariola Falkowska w imieniu Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki
również pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały budżetowej. Mówiąca w imieniu komisji
wyraziła zadowolenie, że w tak szerokim zakresie uwzględniono oświetlenie, budowę
chodników oraz asfaltowanie dróg. Cieszy, że przewidziano dużo ciekawych uroczystości
i że na dobrym poziomie będzie utrzymany transport.
Podobnie - pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2016 rok w imieniu Komisji Samorządu
i Porządku Publicznego wyraził Radny Zbigniew Barcikowski. Komisja przychyla się do
propozycji zgłoszonej na styczniowych komisjach połączonych, aby do końca czerwca br. nie
wprowadzać żadnych nowych wydatków.
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że w autopoprawkach Wójta wnioski Radnych
z Komisji Połączonych zostały uwzględnione. Sposób przedstawienia propozycji
wydatkowania środków w 2016 roku budzi zadowolenie i akceptację Radnych.
Ad. 7
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
a) o projekcie budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok
b) o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2016 – 2029.
Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 15/P/2015 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii
o projekcie budżetu na 2016 rok Gminy Lubicz opiniującą pozytywnie projekt budżetu Gminy
Lubicz na 2016 rok, Uchwałę Nr 15/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o
projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 opiniującą pozytywnie
z uwagą projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2016 – 2029. Pan
Wójt odczytał uwagę. Skład Orzekający RIO wskazuje na niską różnicę pomiędzy

wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1
ustawy o finansach publicznych a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w roku
2016 i 2017. Należy zatem na bieżąco analizować poziom realizacji zadań ujętych
w Prognozie.
Ad.8
Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że zarówno projekt budżetu na 2016 rok jak i projekt
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubicz we właściwym terminie złożono do Biura Rady oraz przesłano do Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Do tej wersji złożono jeszcze nowe wnioski, które zostały uwzględnione
w autopoprawkach.
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Wójta o odczytanie powyższych autopoprawek.
Pan Wójt poinformował, że omówione na Komisjach Połączonych uwagi i wnioski do budżetu
na 2016 rok zostały wprowadzone, po czym je odczytał:
Dział 600 rozdz.60011 § 6050
Utworzono plan wydatków 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „budowa zatoki, przejścia
dla pieszych, wiaty w Rogówku”.
Dział 600 rozdz.60013 § 6050
Utworzono plan 119 000 zł na pomoc rzeczową dla Wojew.Kuj.Pom. w następującym
zakresie:
1) budowa chodnika w Złotorii ul.Toruńska i ul.Pomorska – 65 000 zł,
2) proj. chodnika przy dr.wojew.552 w Lub.D., Grębocinie – 24 000 zł,
3) proj. budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla
pieszych w Grabowcu przy dr.wojew. – 10 000 zł,
4) proj. chodnika przy dr. wojew. w Brzeźnie – 20 000 zł.
Dział 600 rozdz.60016
1) Zwiększono o 38 000 zł plan wydatków na dotację dla Gminy Miasta Toruń na
opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie
z jednoczesnym przesunięciem tego zadania z § 6300 (zmiana klasyfikacji wydatku) –
z § 6300 przesunięto plan 40 000 zł.
2) Zwiększono o 400 000 zł plan na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów z mocy prawa (§ 4590).
3) Zmniejszono o 200 000 zł plan na odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
(§ 4600).
4) Utworzono plan wydatków na inwestycje (§ 6050) w wysokości 621 000 zł, z tego na:
a) Budowy ulicy Lipowej w Gronowie (dofin.z opłat za wył. z prod.gruntów roln.) –
80 000 zł,
b) wyk. projektów: ul. Handlowej, ul. Spółdzielczej, ul. Bankowej i ul. Piaskowej
w Lubiczu Górnym – 91 000 zł,
c) asfaltowanie drogi w Gronowie w kierunku szkoły – 195 266 zł,
d) wykonanie chodnika w Lubiczu Dolnym od ul. Kolejowej w kierunku zjazdu
z drogi krajowej – 50 000 zł,
e) budowa chodnika przy ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym – 60 000 zł,
f) budowa chodnika w Lubiczu Górnym od ul. Piaskowej do ul. Komunalnej – 150
000 zł,
5) Utworzono plan wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) w wysokości 112 000 zł,
z tego na:
a) wykupy nieruchomości – 100 000 zł,
b) zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec – 12 000 zł.
Dział 700 rozdz.70004
1) Zwiększono o 5 000 zł plan na zakup materiałów dla ZDGMiK niezbędnych do
malowania budynku ul. Boczna Lubicz Górny (§ 4210).

2) Zwiększono o 4 900 zł plan na audyt energetyczny budynków gminnych (§ 4300).
3) Utworzono plan wydatków majątkowych (§ 6050) w wysokości 35 000 zł, z tego na:
1) podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku gminnego przy ul. Toruńskiej 36a
Lubiczu Dolnym – 20 000 zł,
2) podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków gminnych przy ul.
Karwowskiego w Grębocinie.
Dział 700 rozdz.70005
Utworzono plan wydatków majątkowych (§ 6060) w wysokości 800 000 zł na wykupy
gruntów pod budowę basenu w Lubiczu Górnym oraz parkingu w Złotorii.
Dział 750 rozdz.75023
1) Zwiększono o 21 000 zł plan na odprawy emerytalne (§ 4010).
2) Zwiększono o 91 500 zł plan wydatków bieżących na zadania związane
z funkcjonowaniem UG Lubicz (§ 4210, § 4270, § 4300).
3) Utworzono planu wydatków majątkowych 23 800 zł, z tego na:
a) wykonanie projektu systemu grzewczego dla UG – 15 000 zł (§ 6050),
b) zakup kserokopiarki na potrzeby UG – 8 500 zł (§ 6060).
Dział 750 rozdz.75095
Utworzono plan wydatków majątkowych (§ 6060) w wysokości 30 000 zł na zakup
samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby ZDGMiK.
Dział 754 rozdz.75412
Utworzono plan wydatków majątkowych (§ 6230) w wysokości 300 000 na dotację na zakup
samochodu dla OSP Złotoria.
Dział 801 rozdz.80101
1) Wprowadzono plan 10 000 zł na zakup wykładziny do sali gimnastycznej przy SP
w Złotorii (§ 4210).
2) Wykreślono z wydatków plan 300 000 zł przewidziany na remont SP w Złotorii
(§ 4270).
3) § 4417 i § 4427 – wprowadzono do budżetu plan 57 232 zł na projekt pn.”Mobilność
kadry edukacji szkolnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4) Utworzono plan wydatków majątkowych 63 000zł, z tego na:
a) wykonanie projektu budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie – 15 000 zł,
b) modernizację nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lubiczu Górnym –
18 000 zł,
c) zakup kontenerów dla SP w Młyńcu – 30 000 zł.
Dział 801 rozdz.80110 § 4300
Zwiększono plan wydatków o 20 000 zł z przeznaczeniem na wyjazdy plenerowe dla
gimnazjalistów (ZS Lub.G.- 12 000 zł, ZS Grębocin – 8 000 zł).
Dział 801 rozdz.80195 § 4190
Zwiększono o 2 000 zł plan wydatków na nagrody w gminnym konkursie dotyczącym
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dział 851 rozdz.85154
Przesunięto plan 161 zł między paragrafami na zadanie „Kujawsko-Pomorska :Niebieska
linia” pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.
Dział 900 rozdz.90001
Przesunięto plan 3 000 zł między paragrafami na operat wodno-prawny niezbędny do
uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni
utwardzonych w Lubiczu Górnym.
Dział 900 rozdz.90004
Wprowadzono plan wydatków 10 000 zł na udział Gminy w realizacji projektu Polskiego
Klubu Ekologicznego w Toruniu pn.”Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-

Złotorii”.
Dział 900 rozdz.90005
Zmniejszono o 54 000 zł plan na dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp
ciepła.
Dział 900 rozdz.90006
Zmniejszono o 54 000 zł plan na dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych.
Dział 900 rozdz.90015
Wprowadzono plan wydatków 93 500 zł na wykonanie projektów oświetleń dróg gminnych
(zakres wg załącznika nr 4a).
Dział 900 rozdz.90095
Wykreślono plan wydatków 25 000 zł przewidziany na termoizolację budynków
komunalnych-audyt.
Dział 921 rozdz.92105
1) Utworzono plan wydatków 25 000 zł na dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
2) Zwiększono o 25 000 zł plan na zadania w zakresie kultury.
Dział 921 rozdz.92109
Utworzono plan wydatków majątkowych (§ 6050) w wysokości 76 000 zł, z tego na:
1) bud. systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku – 11 000 zł,
2) wyk. projektu świetlicy w Młyńcu Drugim – 15 000 zł,
3) modernizacja dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie – 50 000 zł
Dział 926 rozdz.92601
Wprowadzono plan 150 000 zł na wykonanie projektu basenu w Lubiczu Górnym.
Dział 926 rozdz.92605
1) Zwiększono o 100 000 zł plan na dotacje z budżetu na zadania z zakresu kultury
fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom.
2) Zwiększono o 20 000 zł plan na organizację imprez sportowych „Futsall”
i „Kryterium Asów”.
Dział 926 rozdz.92695
Utworzono plan wydatków majątkowych (§ 6050) w wysokości 75 000 zł, z tego
na: 1) urządzenie miejsc rekreacji w Lubiczu Górnym i Złotorii – 50 000 zł,
2) urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu – 25 000 zł.
Następnie Pan Wójt odczytał plan oświetleń:
1. Grębocin ul. Okrężna
2. Brzeźno – od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi gminnej do posesji nr 102
3. Grabowiec ul. Słoneczna
4. Kopanino ul. Brzozowa-Morelowa
5. Krobia ul. Olszynowa
6. Krobia Dolina Drwęcy
7. Lubicz Dolny Małgorzatowo
8. Mierzynek ul. Zielona Puszcza od dz.148 do drogi powiatowej
9. Młyniec Drugi – przystanek autobusowy Józefowo
10. Młyniec Pierwszy ul. Jesionowa
11. Nowa Wieś ul. Myśliwska
12. Rogowo – od przystanku PKS do wiaduktu
13. Złotoria ul. Aleja Flisaka
14. Grębocin ul. Ogrodowa
15. Grębocin ul. Lampkowskiego
16. Jedwabno ul. Poganki
17. Gronowo wzdłuż drogi krajowej od bloków w kier. Krupki
18. Gronowo – droga gminna od drogi krajowej do p. Stasiaka
19. Lubicz Dolny ul. Szmaragdowa

20. Młyniec Pierwszy ul. Bierzgalska (przy transformatorze).
Pan Wójt oznajmił, że tegoroczny budżet jest nieco inny. Konsolidacja zadłużenia wiąże się
z koniecznością określonej kwoty spłat. Poza tym nie można wpisać do budżetu środków
zewnętrznych, bo ich nie ma. Po stronie dochodów zostały wpisane bardzo realne kwoty.
W zamian za duże inwestycje, które będą realizowane w kolejnych latach, mamy dużo
wydatków mniejszych – place zabaw, imprezy. One też cieszą mieszkańców. Fundusz sołecki,
który, przy całej różnorodności również estetyzuje gminę to kwota ponad 400 000 zł.
Transport i Łączność to ponad 7 000 000 zł, Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa to 595 690 zł, Ochrona Zdrowia – 266 000, Pomoc Społeczna – 7 908 162
zł, Żłobki – 224 800 zł, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 5 862 253 zł, Kultura
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 1 263 825 zł, Kultura Fizyczna – 708 148 zł, Lokalny
Transport Zbiorowy 2 600 000 zł. To oczywiście tylko część z wydatków zaplanowanych na
2016 r. To wszystko (przy obniżeniu podatków i bez szczególnego zadłużenia) wystarcza, aby
bieżący poziom życia był utrzymany.
Ad. 9
Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że projekt budżetu na 2016 rok został we właściwym
terminie złożony do Biura Rady. Wszystkie procedury zachowano zgodnie z przepisami
ustawy. Oprócz tych wymienionych wcześniej pozycji budżetowych, należy wspomnieć
i podkreślić, że udzielane są również dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych – m.in. dotacja na zakup samochodu dla OSP
Złotoria – 300 000 zł, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na budowę
chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny – Krobia – 126 200 zł, dotacja na
pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr
2036 Krobia – Mierzynek – Młyniec Drugi w miejscowości Mierzynek – 57 352 zł, dotacja dla
Gminy Miasta Toruń na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Toruńskiej
w Grębocinie – 78 000 zł.
Poprzez Fundusz Sołecki mieszkańcy decydują o rodzaju realizowanych zadań na terenie
najbliższego im otoczenia.
Rada Gminy wprowadza zdania i inwestycje, które uważa za najbardziej potrzebne i celowe.
Cieszącą się dużą popularnością wśród mieszkańców inicjatywą są wyjazdy na basen do
Ciechocinka. Fundusz przeciwalkoholowy pozwala na funkcjonowanie wielu świetlic.
Szczególną rolę spełniają one w środowisku w miejscowościach, w których nie ma szkół. Na
działalność Klubów Seniora w naszej gminie również przeznaczane są duże środki pieniężne.
Dzięki temu wsparciu pozwalamy seniorom prowadzić działalność artystyczną (chóry), ale też
jest to wyraz naszego szacunku dla nich. Dużo płacimy za komunikację, ale dzięki niej łatwiej
żyje się naszym mieszkańcom. Strażakom z OSP nic nie podwyższyliśmy w 2016 roku, ale
wierzymy, że nadal z niesłabnącym zapałem będą wypełniali swoją szczytną misję – oznajmiła
Radna Anzel.
Rada Gminy przez pół roku nie będzie zmieniać budżetu, poinformowała Przewodnicząca
Rady. Będziemy zajmowali się rozwojem gminy, planami zagospodarowania przestrzennego.
Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że największe dochody wpływają z podatków. Może to
się jeszcze pozytywnie zmieni się dzięki wpływom z opodatkowania wielkopowierzchniowych
sklepów.
Radny Korpalski oznajmił, że małe inwestycje dadzą mieszkańcom bardzo dużo zadowolenia.
Jeśli chodzi o fundusze na OSP – to przeznaczone na bieżący rok środki przy sprzyjającej
koniunkturze gospodarczej, gdzie nie ma inflacji i tanieje paliwo, powinny pozwolić
jednostkom OSP się utrzymać. Cieszy natomiast bardzo fakt, że uzupełniany jest sprzęt dla
OSP – podkreślił mówiący. Dodał, że życzyłby sobie, aby co roku można było taki sprzęt
uzupełniać.

Radna Borowska w imieniu mieszkańców Lubicza Górnego wyraziła radość, że ruszą
inwestycje związane z budową dróg i budową oraz modernizacją centrum tej miejscowości.
Mamy poczucie, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu, którym niewątpliwie jest
zmiana panoramy Lubicza Górnego, podkreśliła mówiąca, wyrażający jednocześnie słowa
szacunku dla Pana Wójta i Rady Gminy.
Radna Klawińska oznajmiła, że budżet jest bardzo dokładnie sprecyzowany. Cieszy fakt, że
nie zapomina się o seniorach, którzy są docenieni jak w żadnej innej gminie, że nie likwiduje
się małych szkół, a wszystkie placówki oświatowe są dostrzegane i promowane. Lubicz staje
się wielkomiejski. Budżet jest bardzo dokładnie przemyślany i oszczędnie rozdysponowany,
co budzi zadowolenie i aprobatę.
Radna Mariola Falkowska podziękowała, że w budżecie na 2016 rok zostały uwzględnione
wnioski w bardzo szerokim zakresie i że wiele potrzeb zostało uwzględnionych.
Radny Barcikowski w imieniu Sołectwa Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi wyraził
zadowolenie z kierunku działań na budżetem 2016 roku. Mówiący wyraził jednocześnie
nadzieję, że będzie budowane centrum kulturalne w Młyńcu Drugim.
Radny Gliszczyński oznajmił, że reprezentuje trzy miejscowości. Trudno jest wszędzie zrobić
duże inwestycje, ale daje się odczuć, że mniejsze inwestycje powstają i są realizowane we
wszystkich miejscowościach.
Radna Danuta Staniszewska podziękowała całej Radzie za to że gmina prowadzi inwestycje
przy drogach innych zarządców, bo jest to czasem jedyna szansa na zapewnienie
bezpieczeństwa na drodze (Rogówko – wiata i bezpieczne przejście).
Radna Wroniecka podziękowała za projekty lamp w Gronówku. Jest to dobry sygnał dla
rozwoju północnej części gminy, dodała.
Radny Korpalski poinformował, że dobrze byłoby aby środki w formie dotacji dla
stowarzyszeń, w tym dla OSP uruchomić jak najwcześniej (luty/ marzec).
Radna Anzel podziękowała za zadania drogowe dla Grębocina ( ul. Spółdzielczą, Mostową).
Budżet jest poprawny pod względem formalnym. Przewodnicząca Rady podziękowała Pani
Sekretarz za pomoc przy pracach nad budżetem. Jeśli wzrosną dochody ze sprzedaży mienia,
byłoby to bardzo dobre dla gminy, podkreśliła mówiąca. Na dyżurze byli przedstawiciele
Klubu Sportowego Gwiazda i Flisak. KS Sokół się rozwiązał, a jego członków wchłonęły dwa
pierwsze kluby. Flisak pozwala już innym grać na boisku w Złotorii, jest dobry klimat
i wzajemna relacja pomiędzy klubami sportowymi.
Podsumowując wcześniejsze wypowiedzi, Radna Anzel wyraziła opinię, że budżet na 2016
rok daje powody do zadowolenia. Jest to budżet dobrze rozwijającego się samorządu.
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy ją zamknęła i poddała projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok pod głosowanie. Głosowanie: „za” – 14 osób,
„przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. Uchwałę Nr XVII/192/2016 w sprawie uchwalenia
budżetu na 2016 rok Rada podjęła jednogłośnie.
Pani Przewodnicząca pogratulowała Panu Wójtowi i o godz. 11.05 ogłosiła przerwę.
O godz. 11.20 wznowiono obrady sesji.
Ad. 10
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/193/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.”
Ad. b)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz oznajmiła, że otrzymała sprawozdania z pracy
poszczególnych komisji stałych. Zostaną one omówione na posiedzeniach tych komisji.
Następnie przewodniczący komisji stałych odczytali plany pracy poszczególnych komisji na
2016 rok.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/194/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.10.2015 r. do 06.11.2015 r. i 17 dni po
nim następujących tj. do 23.11.2015 r. złożono 11 uwag do projektu planu miejscowego.
Wójt nie uwzględnił dwóch uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
Rada Gminy Lubicz omówiła uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.
Omówiono wniesioną 15.10.2015 r. przez P. P. (Krobia ul. Długa 27, 87 – 162 Lubicz) uwagę
w części dotyczącej obniżenia stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 10% - uwaga nieuwzględniona.
Omówiono także wniesioną przez K. B. (Lubicz Górny, ul. Parkowa 4, 87 – 162 Lubicz), S. N.
(Lubicz Górny , ul. Boczna 1, 87 - 162 Lubicz) uwagę w części dotyczącej obniżenia stawki
procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do 0% - uwaga nieuwzględniona.
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwag przez Wójta.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/195/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie 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 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/196/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz
gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/197/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad sesji projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubicz
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/198/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie
współdziałania Gminy Lubicz z Gminą Miasta Toruń w opracowaniu dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie / ul.
Kresowej w Toruniu o długości około 960,0 m.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Uchwałę Nr XVII/199/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 11
Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Przewodnicząca Rady przypomniała, że sprawozdanie szczegółowo omówiono na Komisjach
Połączonych.
Radna Anzel poddała pod głosowanie powyższe sprawozdanie.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przyjęto jednogłośnie.
Następnie Pan Wójt przedstawił „informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art.
36 ust. 1 – 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i wydanych decyzjach, o których
mowa w ust. 6 i 7 w/w ustawy”.
Przewodnicząca Rady oznajmiła, że niewielki jest ruch w temacie gospodarki
nieruchomościami. Z opłaty adiacenckiej – niewielkie wpływy, nie mamy zwrotu na uchwalanie
planów – wyraziła opinię mówiąca.
Radna Anzel poddała pod głosowanie „informację o zgłoszonych żądaniach, o których mowa
w art. 36 ust. 1 – 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i wydanych decyzjach, o których
mowa w ust. 6 i 7 w/w ustawy”.
Głosowanie: „za” – 14 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Radni jednogłośnie przyjęli powyższe.
Ad. 12
Składanie interpelacji.
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 13
Wnioski i zapytania.
Danuta Staniszewska – Radna Jedwabna i Rogówka:
- prosi o przekazania do Starostwa Powiatowego kolejnego już wniosku o wycięcie suchych
drzew przy drodze powiatowej na trasie Lubicz – Jedwabno – Rogówko, które zagrażają
bezpieczeństwu użytkowników drogi.
Karina Wroniecka – Radna Gronowa:
- prosi o realizację w bieżącym roku podjętych w 2015 roku uchwał - o przystąpieniu do
sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego Gronówka (pod plac zabaw)
i Gronowo - grunty, które gmina zamierza przejąć od Agencji Nieruchomości Rolnych - aby
można dalej planować plac zabaw w Gronówku - mieszkańcy są tym żywo zainteresowani
- na spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA prosi o przypomnienie o konieczności budowy
chodnika wzdłuż drogi krajowej oraz o zabezpieczenie (zamontowanie słupków lub ogrodzeń)
przy wykopanych przy drodze krajowej rowach - przede wszystkim przy przystanku
autobusowym – na wprost wyjścia z autobusu znajduje się rów.
Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego:
- prosi (o ile ponownie zaistnieją niekorzystne warunki pogodowe) o odśnieżanie chodnika
równoległego do głównej jezdni - Lubicz Dolny od przystanku, od ul. Dworcowej,
z Biedronki w stronę cmentarza.

Zbigniew Barcikowski - Radny Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego:
- rozważyć zorganizowanie gminnego konkursu „Mam talent” (w każdej miejscowości
w gminie są ludzie z niebywałymi talentami, chodzi o ich odkrycie i „wyłuskanie”)
- rozpropagować (wśród nauczycieli ze szkół podstawowych oraz na facebooku) informację
o prowadzonej przez WSKF (na wyjątkowo korzystnych warunkach) rekrutacji na kursy
instruktora pływania.
Bartosz Malicki - Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa:
- prosi o odstrzał powodujących duże szkody saren (na terenie Brzezinka od strony Młyńca)
- w związku z brakiem śniegu i dodatnimi temperaturami prosi o równanie dróg.
Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka:
- prosi o naprawienie powstałej w dachu dziury na przystanku przy świetlicy w Mierzynku
Radna Anzel zaproponowała, aby w czasie przyszłorocznej edycji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zgłosić sztab w Grębocinie.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo pana M. K. przesłane do wiadomości
Przewodniczącej Rady w sprawie rowu przy granicy z posesją sąsiednią oraz braku potrzeby
odkopywania i zabezpieczania studni.
Jako kolejne odczytano pismo Starosty Toruńskiego dotyczące zgłaszania kandydatów
do Wyróżnień Starosty Powiatu Toruńskiego za osiągnięcia sportowe.
Radni zdecydowali, że należy zgłosić wszystkich sportowców wyróżnionych na gminnym
spotkaniu świąteczno – noworocznym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na Komisjach Połączonych w lutym Radni zapoznają
się z informacją dotyczącą funkcjonowania świetlic środowiskowych, programem imprez, który
na bieżąco jest modyfikowany.
Następnie mówiąca przypomniała terminy – 19 lutego – komisje połączone, 26 lutego sesja.
Ad. 14
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 12.05 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

Hanna Anzel

