P r o t o k ó ł Nr XXI/16
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 13 maja 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. 10.20.
Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku.
Pani Sekretarz poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika
o długości 300 m. przy drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia – Mierzynek – Młyniec
Drugi w m. Mierzynek
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika
o długości 500 m. przy drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny – Krobia.
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 29 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”
Pani Sekretarz poinformowała, że zmiana uchwały spowodowana jest koniecznością
wprowadzenia dodatkowych korekt. Z zadania nr 1 przeniesiono środki w kwocie 3.700 zł na
zadanie nr 4, w związku z dodatkowym dofinansowaniem działalności grupy AA „Drwęca”,
z zadania nr 1 przeniesiono środki w kwocie 500,00 zł. na zadanie nr 3, w związku
z planowanym wprowadzeniem dodatkowych wyjazdów służbowych (rozliczanie delegacji).
Następnie odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXI/242/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok
Pani Sekretarz oznajmiła, że w marcu Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zobowiązań
w zakresie podjęcia inwestycji na przebudowę drogi w ulicy Mostowej i Spółdzielczej
w Grębocinie upoważniając wójta do podjęcia zobowiązań na 2017 rok (czas - kiedy będzie ta
inwestycja realizowana). Urzędnicy Marszałka stwierdzili, że powyższa uchwała jest
niewystarczająca i powinno to być ujęte w WPF-ie, stąd ta dzisiejsza zmiana.
Pani Sekretarz poprosiła jeszcze o wprowadzenie dwóch zmian do projektu omawianej uchwały:
1) w rozdziale 90005 § 4300 zwiększenie środków na zakup usług pozostałych związanych ze
zmianami w planie gospodarki niskoemisyjnej (budynek CKU w Gronowie, Zespół Szkół nr
1 w Lubiczu Górnym, ścieżka pieszo – rowerowa przez Jedwabno) w kwocie 12 000 zł,
które zostaną zdjęte z wykupów nieruchomości (z rozdziału 70005 § 6060)
2) z rozdziału 92109 § 4210 (fundusz sołecki) zdejmujemy z zadania Brzezinko - doposażenie
świetlicy 4 701 zł i przenosimy do § 6060 (ze względu na kwotę, zakup należy zaliczyć do
inwestycyjnych i w związku z powyższym zmienić paragraf).
Radny Ryszard Korpalski zapytał, czy środki na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego
w Grabowcu pochodzą z ZIT-u, na co otrzymał odpowiedź, że z Ministerstwa Sportu.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów.
Dział 758 rozdz.75814
1) § 2030 - utworzono plan dochodów bieżących 123 161 zł z tytułu dotacji z budżetu
państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 r.
2) § 6330 - utworzono plan dochodów majątkowych 26 156 zł z tytułu dotacji z budżetu
państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego w 2015 r.
Dział 801 rozdz. 80101 § 0960
Utworzono plan dochodów w wysokości 360 zł z tytułu darowizny pieniężnej z PZU na rzecz
SP w Gronowie na zakup kasków ochronnych dla uczniów kl. IV zdających na kartę rowerową.
Dział 926 rozdz.92695 § 6260
Utworzono plan dochodów w wysokości 100 000 zł z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej na finansowanie inwestycji pn. ”budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Grabowcu.”
Plan dochodów po zmianach będzie wynosił 67 210 590 zł z czego dochody bieżące –
66 565 734 zł, a dochody majątkowe – 644 856 zł.
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków.
Dział 600 rozdz.60014 § 6300
Zmniejszono o 105 908 zł plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na:
1) bud. chodnika przy dr.powiat.nr 2009 Lubicz Górny-Krobia (zmn. o 77 564 zł),
2) bud. chodnika przy dr.powiat.nr2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m.
Mierzynek (zmn.o 28 344 zł).
Dział 600 rozdz.60016 § 6059, dział 700 rozdz.70004 § 439 i dział 758 rozdz.75818 § 4810
i § 6800
- dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na audyt
energetyczny budynków gminnych.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie złożony przez Panią Sekretarz wniosek
dotyczący wprowadzenia dwóch zmian do projektu omawianej uchwały:
- w rozdziale 90005 § 4300 zwiększenie środków na zakup usług pozostałych związanych ze
zmianami w planie gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 12 000 zł, które zostaną zdjęte
z wykupów nieruchomości (z rozdziału 70005 § 6060)
- z rozdziału 92109 § 4210 (fundusz sołecki) zdjęcie z zadania Brzezinko - doposażenie
świetlicy 4 701 zł i przeniesienie do § 6060.
W głosowaniu jawnym nad każdą zmianą z osobna Radni jednogłośnie opowiedzieli się za ich
wprowadzeniem do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Lubicz na 2016 rok.
Następnie Pani Skarbnik kontynuowała omawianie zmian w planie wydatków.
Dział 600 rozdz.60016 § 6059, dział 700 rozdz.70004 § 439 i dział 758 rozdz.75818 § 4810
i § 6800
- Zmniejszono o 10 000 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i jednocześnie utworzono
rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000 zł.
- Dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł na udział
Gminy Lubicz w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, z tego na:
a) przebudowę drogi-ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej – 5 000 zł,
b) przebudowę drogi-ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 5 000 zł.
Dział 700 rozdz.70005 § 6060
Zwiększono o 55 225 zł plan na wykupy nieruchomości.
Dział 801
1) rozdz.80101 § 4210 - utworzono plan wydatków w wysokości 360 zł na zakup
kasków ochronnych dla uczniów kl. IV SP w Gronowie zdających na kartę rowerową
(śr .z darowizny pieniężnej).
2) pozostałe zmiany – przesunięto plan wydatków 567 200 zł między rozdziałami
i paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych
jednostek oświatowych.

Poszczególne szkoły zgłosiły taką konieczność w związku z ustaleniem ostatecznym planu na
dodatkowe wynagrodzenia roczne, a głównie w związku ze zmianami w zakresie obowiązku
objęcia opieką uczniów niepełnosprawnych - to wszystko trzeba poprzesuwać na rozdziały
nowo utworzone, aby plany w poszczególnych rozdziałach pasowały – wyjaśniła Pani Skarbnik.
Radna Anzel stwierdziła, że „co sesja są jakieś zmiany w oświacie, teraz 120 000 zł zwiększenie osobowe.”
Pani Skarbnik oznajmiła, że ZEASiP nie jest w stanie przewidzieć kiedy i ile poradnia
psychologiczno – pedagogiczna wyda orzeczeń.
Radna Anzel stwierdziła, że „orzeczenia wydaje się we wrześniu, a nawet jeśli w przeciągu roku
to chyba nie w takiej ilości (120 000 zł – to ok. 3 etaty)”.
Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała, aby Pani Dyrektor ZEASiP przygotowała
szczegółowe wyjaśnienie czego dotyczą omawiane zmiany budżetowe.
Następnie Pani Skarbnik kontynuowała omawianie zmian w planie wydatków.
Dział 854 - przesunięto między paragrafami plan 13 000 zł na wynagrodzenia i składki na
ubezpieczenia społeczne.
Radna Anzel wyraziła zdziwienie, że w gimnazjach nastąpiło zwiększenie o 112 260 zł, na co
Pani Skarbnik oznajmiła, że jest to w skali wszystkich szkół. Tak wyjaśniają w Zespole
konieczność tych przesunięć – dodała. To jest też praktycznie przesunięcie z rozdziału do
rozdziału – podkreśliła mówiąca.
Następnie Pani Skarbnik kontynuowała omawianie zmian w planie wydatków.
Dział 921 rozdz.92105
1. Przesunięto między paragrafami plan 4 500 zł na dotacje dla stowarzyszeń
realizujących zadania zlecone z zakresu kultury.
2. Przesunięto między paragrafami plan 1 060 zł w ramach zadania pn.”Krobiawspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne”
finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
Dział 926 rozdz.92695 § 6050 - zwiększono o 300 000 zł plan wydatków majątkowych na
realizację inwestycji pn.”budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu” (100 000 zł
dofin. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 56 000 zł;
2) ogólną na wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000 zł;
3) celową w wysokości 155 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
4) celową w wysokości 110 208 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 12 zł na odsetki
z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu.
Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 23 028 zł na usługi
świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji
placów zabaw na terenie Gminy Lubicz.
Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 850
zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:
a) ZS Nr 1 Lubicz Górny – 2 550 zł,
b) ZS Nr 2 Grębocin – 2 600 zł,
c) SP Lubicz Dolny – 350 zł,”
d) SP Złotoria – 2 000 zł,
e) SP Gronowo – 1 450 zł,
f) SP Młyniec – 900 zł.
Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 3 000 zł na audyt
energetyczny budynków gminnych.
Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na inwestycje 10 000 zł na udział Gminy Lubicz
w realizacji projektów realizowanych w ramach PROW 2014-2020, z tego na:
a) przebudowę drogi-ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej – 5 000 zł,

b) przebudowę drogi-ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 5 000 zł.”
Następnie odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXI/243/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXI/244/2016 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 o długości 500 m. przy
drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny – Krobia.
Budowany wspólnie z Powiatem Toruńskim chodnik ma służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu
pieszych poruszających się po drodze powiatowej nr 2009 w Krobi. Uchwałą XIV/147/2015
z dnia 22 października 2015 r. Rada Gminy Lubicz wyraziła wolę udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Toruńskiemu na ten cel w kwocie 126.200 zł., stanowiącej 40 %
kosztów. W wyniku dokonanego rozstrzygnięcia przetargu na budowę przedmiotowego
chodnika, wartość robót jest niższa od pierwotnie planowanej, w związku z czym udział
finansowy Gminy Lubicz wynoszący 40% kosztów stanowi kwotę 48.636 zł.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXI/245/2016 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 o długości 300 m.
przy drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia – Mierzynek – Młyniec Drugi w m.
Mierzynek.
Budowany wspólnie z Powiatem Toruńskim chodnik ma służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu
pieszych poruszających się po drodze powiatowej nr 2036 na odcinku Krobia-MierzynekMłyniec Drugi w m. Mierzynek o długości 300 m. i szer. 2 m. Uchwałą XIV/146/2015 z dnia 22
października 2015 r. Rada Gminy Lubicz wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Toruńskiemu na ten cel w kwocie 57.352 zł., stanowiącej 40 % kosztów. W wyniku
dokonanego rozstrzygnięcia przetargu na budowę przedmiotowego chodnika, wartość robót jest
niższa od pierwotnie planowanej, w związku z czym udział finansowy Gminy Lubicz
wynoszący 40 % kosztów stanowi kwotę 29.008 zł.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXI/246/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Składanie interpelacji.
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 5
Wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Rybiński - Radny Krobi:
- prosi o jeszcze jedną tablicę ogłoszeń przed świetlicą w Krobi
- zgłasza problem ze słabym ciśnieniem wody na ulicach: Oliwkowej, Osiedlowej, Olimpijskiej
- prosi o przycięcie gałęzi na drzewie w Krobi przy ul. Wiejskiej (pozwolenie było już
w październiku).
Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego:
- złożyła wniosek na piśmie w sprawie „podjęcia decyzji o losie martwych drzew nad Drwęcą
w sąsiedztwie młyna w Lubiczu Dolnym”.
Mówiąca poinformowała również o zebraniu założycielskim Klubu Honorowych Dawców Krwi
-PCK, które odbyło się 12 maja br. w świetlicy środowiskowej w Lubiczu Dolnym. Honorowym
gościem była Pani G. z Lubicza Dolnego, dla której oddawano krew rok temu, kiedy walczyła
z ciężką chorobą. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób byli również mieszkańcy Gronowa.
W skład Zarządu Klubu HDK PCK w Lubiczu weszli: pani Iwona Gąska – przewodnicząca,

Pani Marta Gąska – wiceprzewodnicząca, Pan Kamil Witkowski – skarbnik, Pani Magdalena
Lewandowska – sekretarz.
Radna Klawińska poprosiła zebranych o propagowanie akcji honorowego oddawania krwi.
Przewodnicząca Rady podziękowała Radnej Klawińskiej za inicjatywę, dzięki której powstał
klub, na co Radna Klawińska oznajmiła, że w działania włączył się również Radny Ryszard
Korpalski oraz Pani Sołtys Lubicza Dolnego Alicja Zielińska.
Radny Korpalski oznajmił, że dobrze byłoby, aby do klubu należeli mieszkańcy z całej gminy,
a nie tylko z Lubicza.
Radny Barcikowski w nawiązaniu do wcześniejszego wniosku Radnej Klawińskiej oznajmił, że
bobry w Młyńcu również zrobiły duże spustoszenie, w efekcie czego jest dużo drzew
położonych na całej długości Drwęcy. Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska bardzo dużo
zrobił w tym kierunku wysyłając pisma do właściwych organów, jednak bez żadnych
pozytywnych skutków czy odzewu.
Radny poprosił, aby sprawę dalej monitorować. Mówiący złożył wniosek o udrożnienie
przewężonej drogi – ul. Piaskowa w Młyńcu Drugim.
Radny Marek Gliszczyński poinformował, że powstanie Klubu Honorowych Dawców Krwi to
bardzo cenna inicjatywa, dodając, że przez ponad 20 lat sam oddawał honorowo krew. Mówiący
podziękował za przychylność dla Grabowca w związku z planami dotyczącymi budowy
kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz za postawienie wiaty autobusowej.
Radna Falkowska w nawiązaniu do przedmówców oznajmiła, że w ubiegłym roku na strudze
był też problem z bobrami, ale urząd gminy bardzo sprawnie temu sprostał.
Radny Korpalski oznajmił, że wczoraj rozmawiał z mieszkańcami, „którzy nie mieli pojęcia
o tym co się w u nas w gminie dzieje”. Może warto więc pokazać co z budżetu jest finansowane,
dodał.
Radna Anzel poinformowała, że w dniu wczorajszym uczestniczyła w bardzo ciekawej
konferencji poświęconej cyberprzestępczości organizowanej przez Szkołę Podstawową
w Lubiczu Dolnym. Pani Dyrektor Ferens stanęła na wysokości zadania. Frekwencja też była
dobra.
Radny Juliusz Przybylski poprosił aby ZDGMiK uprzątnął teren ul. Handlowej przy lasku
(prawdopodobnie bezdomni zrobili sobie tam obozowisko).
Radna Anzel poinformowała, że w dniu jutrzejszym odbędzie się w Krobi piknik dla osób
z grupy AA. W minioną sobotę Radna Anzel wraz z Radną Kariną Wroniecką uczestniczyły
w koncercie bardów w Krobi. Szkoda, że w tak ładnym koncercie uczestniczyło tak mało osób –
dodała mówiąca.
Następnie Pani Sekretarz poinformowała o pracach na terenie gminy:
- trwa budowa chodnika przy ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym od ul. Kolejowej do DK nr 10
(zakończenie ok. 10 – 15 czerwca), następnie będzie budowany chodnik przy ul. Lipowej
w Lubiczu Dolnym
- kończą się remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
- do końca maja będzie trwał remont dróg gruntowych
- dobiega końca remont świetlicy w Jedwabnie
- trwa realizacja programu 500 +, dotychczas przyjęto ok. 1 500 wniosków (na ok. 2 000
spodziewanych), wydano ok. 700 decyzji; pierwsza wypłata miała miejsce 28 kwietnia dla 672
osób w kwocie ponad 300 000 zł, następna wypłata będzie 20 maja – kolejne 400 wniosków
- Lubickie Wodociągi ogłosiły przetarg na kanalizację ul. Dolina Drwęcy (i jej odnogi) w Krobi
- zauważa się duże zainteresowanie kolektorami i pompami ciepła a także oczyszczalniami
przyzagrodowymi.
Następnie głos zabrała Radna Anzel, która oznajmiła, że na wczorajszej konferencji w Lubiczu
Dolnym powiedziała, że chciałaby, aby rodzic nie tylko wysyłał dziecko na wypoczynek, ale
razem ze swoim dzieckiem brał w nim udział. Gmina mogłaby sfinansować dojazd, a koszty
wyżywienia pokrywaliby zainteresowani. Jest to temat pod rozwagę, można by podjąć
współpracę ze szkołami z innych rejonów Polski i wykorzystać ich bazę lokalową do
zorganizowania 3 lub 4 - dniowych biwaków, mających na celu integrację rodzin.

Przewodnicząca Anzel podziękowała Radnym za udział w konferencji.
Radna Falkowska wyraziła wdzięczność za zorganizowanie zajęć „Twórczej Chaty”
w Mierzynku.
Pan Sołtys Rogowa podziękował za ustawienie wiaty i prosił o zwrócenie się do Powiatu
Toruńskiego w sprawie zjazdu na tzw. Drogę Sacharuka (na zakręcie od strony posesji Pana T.
zjazd jest za wąski, samochody ciężarowe przy zjeżdżaniu wybiły dół, w którym wciąż stoi
woda. Pan Sołtys prosi o zrobienie odwodnienia, aby stojąca woda mogła spłynąć lub choćby
nawiezienie grysu).
Radna Klawińska zwróciła uwagę na kormorany, które pojawiły się w Lubiczu Dolnym
zaznaczając, że mogą się one stać podobną plagą jak bobry.
Radna Anzel oznajmiła, że w związku z pomysłem nazwania boiska w Grabowcu Placem
Gwiezdnych Wojen prosi, aby p. Mróz skontaktowała się z byłym Radnym p. B. i ustaliła, kiedy
miłośnicy Star Wars mają swój coroczny zlot.
Ad. 6
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 10.20 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

