
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXIII/16 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy 

Lubicz. Otworzyła o godz. 12.00 a zakończyła o godz. 12.30. 

Powitała przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum.  

Następnie Radni, w związku z decyzją Pani Skarbnik o zakończeniu kariery zawodowej                           

i przejściu na emeryturę, złożyli jej podziękowanie za 27 lat przepracowanych w urzędzie 

gminy Lubicz, w tym 23 lata na stanowisku skarbnika gminy. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku. 

Radna Anzel, w związku z faktem złożenia na odbywających się wcześniej Komisjach 

Połączonych sprawozdań zarówno wójta  jak i przewodniczącej, poprosiła o wycofanie                           

z porządku obrad punktu 3 - Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności 

między sesjami oraz punktu 4 - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między 

sesjami. 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 3 Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za jego wycofaniem. 

W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 4 Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za jego wycofaniem. 

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 7 czerwca 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Podjęcie uchwał:  

Ad. a) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/264/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. b) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/265/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. c) 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/266/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. d) 

o zmianie Uchwały Nr VIII/97/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie: 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotorii 



 

 

 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/267/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Miętowa” w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/268/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Jodłowa” w miejscowości Krobia  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/269/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Deszczowa” w miejscowości Grabowiec 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/270/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. h) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pani Skarbnik Pani poprosiła jeszcze o wprowadzenie do projektu omawianej uchwały 

następujących zmian: 

1) Dział 750, rozdz. 75011 – przesunięcie między paragrafami planu 683 zł w ramach zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej (wypłata rekompensaty za utracone 

wynagrodzenie w okresie ćwiczeń wojskowych) 

2) Dział 921, rozdz. 92105 – przesunięcie między paragrafami planu 29 500 zł na dotacje 

z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku publicznego 

3) Dział 921, rozdz. 92105 – przesunięcie między paragrafami planu 6 zł w ramach zadania pn. 

„Złotoria – promocja sołectwa – strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru” 

(Fundusz Sołecki). 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie powyższy wniosek złożony przez Panią 

Skarbnik. W głosowaniu jawnym nad każdą zmianą z osobna Radni jednogłośnie opowiedzieli 

się za jej wprowadzeniem do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok.  

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów oraz zmiany w planie wydatków. 

Po zmianach ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 488 059 

zł, z tego dochody bieżące w kwocie 66 843 203 zł a dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł. 

Po zmianach ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 69 027 835 

zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 63 575 004 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 452 831 zł. 

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/271/2016 Rady Gminy Lubicz  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok podjęto jednogłośnie. 

Ad. i) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 



 

 

 

Radna Anzel przypomniała, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz został 

wprowadzony basen, tzn. wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki Lubickie Wodociągi z zamiarem finansowania basenu. 

Odczytano projekt uchwały.  

Głosowanie : 13 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXIII/272/2016 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 4 

Składanie interpelacji. 

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

Ad. 5 

Wnioski i zapytania. 

Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że tworzy się w Polsce tzw. narodowy projekt 

powołania grupy kolarskiej na światowym poziomie i 7 lipca odbędzie się  jego promocja 

w Warszawie. Do udziału w powyższym zaproszono ponad 300 różnych podmiotów, w tym 

również przedstawiciela lubickiej uczelni, w osobie mówiącego. Na okoliczność wspomnianego  

przedsięwzięcia ukazała się publikacja, w której znajduje się również informacja o lubickiej 

uczelni.  

Radna Teresa Klawińska  poddała pod rozwagę możliwość zorganizowania w maju przyszłego 

roku Dni Drwęcy w Lubiczu (podobna impreza jest organizowana m.in. w Brodnicy). Byłaby to 

doskonała okazja to promowania walorów i piękna rzeki Drwęcy na terenie naszej gminy. 

Radna Maria Błaszczyk podziękowała za 450 000 zł przeznaczonych w budżecie na zakup 

samochodu pożarniczego dla Złotorii i Pani Sekretarz obecnej na spotkaniu w Komendzie 

Wojewódzkiej PSP w Toruniu, dotyczącym omówieniu spraw związanych z dofinansowaniem 

zakupu pojazdów dla OSP.  

Ad. 6 

Zakończenie obrad.   

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                          

i o godz. 12.30 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

                                                                                                      Hanna Anzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


