P r o t o k ó ł Nr XXIV/16
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 lipca 2016 r.
Obecni - wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy
Lubicz. Otworzyła o godz. 11.00 a zakończyła o godz. 12.30.
Powitała przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum.
Następnie Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu złożyła gratulacje Panu
Wójtowi, który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Wójt Przyjacielem Biblioteki”
zorganizowanym przez pisarkę Małgorzatę Gutowską-Adamczyk pod patronatem Polskiej Izby
Książki.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektów pięciu
uchwał:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej
w Mierzynku
- w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin
- w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec.
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 28 czerwca 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- 28 czerwca – ostatnia sesja
- 29 - 30 czerwca – posiedzenie ZGWRP w Gdańsku organizowane razem ze Związkiem Gmin
Pomorskich
- 6 lipca – konsultacje społeczne poprzedzające podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023
- 7 – 9 lipca – Bratysława – konferencja dotycząca rozwoju miast
- 11 lipca – konferencja wieńcząca program „Drzewa dla natury,” którego efektem są m.in.
liczne nasadzenia, prace pielęgnacyjne itp.
- 13 lipca – posiedzenie Zespołu Edukacji
- 14 lipca – Toruń – Święto Policji
- 19 – 20 lipca – Sejm, posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego
- 22 lipca – narada z sołtysami.
Następnie Pan Wójt odniósł się do inwestycji. Wszystkie, zaplanowane na rok bieżący
przebiegają zgodnie z planem. Fundusz sołecki jest już w 4/5 zrealizowany. Kanalizacja ul.
Dworcowej w Lubiczu Dolnym rozpocznie się po 20 sierpnia. Została podjęta decyzja
o zaasfaltowaniu ul. Różanej, którą będzie odbywał się objazd – w czasie prac związanych
z kanalizacją ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym.

W Grabowcu będzie realizowany kompleks sportowo – rekreacyjny, na który gmina otrzyma
dofinansowanie zewnętrzne. Gmina zakupi nowy samochód pożarniczy dla OSP w Złotorii.
Pan Wójt przekazał również bardzo istotną informację dotyczącą ścieżki pieszo – rowerowej
(Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny), która będzie zrealizowana w latach 2017 – 2018.
Radny Marek Gliszczyński pogratulował Panu Wójtowi wynegocjowania wspomnianej ścieżki
rowerowej i podziękował za kompleks sportowo – rekreacyjny w Grabowcu.
Ad. 4
Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
- rajd – objazdowa biblioteka
- gratulacje dla Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Złotorii za determinację
i zachęcanie do głosowania na plac zabaw Nivea, który udało się wygrać
- Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie zostało nominowane w prestiżowym
konkursie do 7 cudów Polski 2016 , mówiąca zachęciła do oddawania głosów
- udział w naradzie z sołtysami (przekazanie sugestii Rady Gminy, aby fundusz sołecki
planować racjonalnie i realnie, aby gmina nie musiała dopłacać do źle skalkulowanych zadań)
- na festynie „Lubickie Lato” odbędzie się prezentacja sołectw, mówiąca poprosiła, aby Radni
skontaktowali się z sołtysami i wzięli również czynny udział w powyższym przedsięwzięciu
- w związku z problemem p. X i konfliktem sąsiedzkim w Krobi Radna Anzel zawnioskowała
o usunięcie znaku drogowego dotyczącego ograniczenia tonażu w Krobi na ul. Osiedlowej
- w związku z opadami deszczu pojawiła się w niektórych posesjach woda w piwnicach, faktem
jest, że część mieszkańców zasypała swoje rowy melioracyjne i stąd ten problem
- w związku z wnioskami mieszkańców mówiąca zaproponowała wykonanie w przyszłym roku
chodnika na ul. Sosnowej w Lubiczu Dolnym
- klub sportowy Gwiazda przekazał statuetkę jako wyraz podziękowań za finansowanie
i wsparcie przez Radę Gminy działalności klubu
- mówiąca poprosiła o rozważenie propozycji klubu sportowego Gwiazda, aby wręczanie
nagród sportowcom odbywało się na balu sportowca
- przekazała wniosek mieszkańców ul. Lipnowskiej o eksmisję Pana K. (zam. ul. Lipnowska)
- w Grębocinie na drodze wojewódzkiej na ul. Dworcowej (od strony Papowa) zrobiła się
wyrwa przed światłami, co wynika z dużego natężenia ruchu, pojazdy mają problem
z przejazdem, Radna prosi o interwencję
- Radna prosi o ponowną analizę natężenia ruchu w Grębocinie (na trasie Toruń – Grębocin –
Kowalewo), a także o zmianę priorytetu dla świateł, aby światła na odcinku Toruń- Kowalewo
były dłuższe, bo obciążona jest droga krajowa, a nie wojewódzka
- w Grębocinie na ul. Toruńskiej/Kresowej przywrócić zdjętą tablicę z informacją jakie są ulice
dalej – w kierunku: Toruńska, Zimowa, Jesienna itd.
Ad.5
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie
gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/273/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na
lata 2016 – 2023
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/274/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. c)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Bursztynowa” w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/275/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Lubicz w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/276/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie ustalenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/277/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/278/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubicz i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/279/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mierzynku.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/280/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/281/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/282/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów.

Dział 756 rozdz.75618
Zwiększono o 5 000 zł plan dochodów z tytułu opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński, poza urzędem stanu cywilnego.
Dział 801 rozdz.80101
Przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów
z tytułu darowizny dla SP w Złotorii na zakup altany do zajęć dydaktycznych.
Dział 900 rozdz.90002
Przesunięto między paragrafami plan 80 000 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania
dochodów z tytułu dotacji z WFOŚi GW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest.
Dział 900 rozdz.90004
Przesunięto między paragrafami plan 41 200 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania
dochodów z tytułu dotacji z WFOŚi GW w Toruniu na przedsięwzięcie pn.”Ścieżka
edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii”.
Dział 900 rozdz.90095
Wykreślono plan dochodów w wysokości 17 775 zł przewidziany na „Gminny Program
Rewitalizacji”. Wniosek o dofinansowanie nie został zakwalifikowany do pomocy w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.
Dział 750 rozdz.75023
Zwiększono o 5 000 zł plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych
z funkcjonowaniem UG.
Dział 801
1. Zmniejszono łącznie o 100 000 zł plan wydatków SP Lub.Dolny, SP Gronowo, ZS
Lub.Górny i ZEASiP przewidziany na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(rezygnacja z urlopu dla poratowania zdrowia, plan pozostały w wyniku
niewykorzystania środków na odprawy emerytalne, plan na wynagrodzenia nie
wykorzystany w związku z wypłatą zasiłków chorobowych i opiekuńczych).
2. Zwiększono o 3 000 zł plan wydatków na zakup materiałów niezbędnych do remontu
pomieszczeń SP w Złotorii.
3. Utworzono plan wydatków majątkowych 8 000 zł na „zakup zestawu interaktywnego
z tablicą interaktywną dla SP w Młyńcu”.
Dział 851 rozdz.85154
Przesunięto między paragrafami plan 13 600 zł w ramach zadań określonych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.
Dział 853 rozdz.85395
Zmniejszono o 40 775 zł plan wydatków na dotacje dla żłobków niepublicznych.
Dział 900 rozdz.90095
1. Przesunięto między paragrafami plan 19 750 zł w związku z nieotrzymaniem pomocy
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
2. Utworzono plan wydatków majątkowych 10 000 zł na adaptację lokalu mieszkalnego
w Grębocinie na lokal użytkowy.
Dział 921 rozdz.92105
Utworzono plan wydatków 2 000 zł na organizację imprezy „Święto Złotorii”.
Dział 926 rozdz.92695
Zwiększono o 100 000 zł plan na zad. inwestycyjne pn.”budowa kompleksu sportoworekreacyjnego w Grabowcu”. Cena najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie
publiczne jest wyższa niż kwota zaplanowana na zamówienie, w związku z czym, w celu
sfinalizowania umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu wydatków.
Po zmianach ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 67 938 213 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 67 293 357 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 644 856 zł.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 69 477 989 zł
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 63 907 158 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 570 831 zł.
Głosowanie : 11 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXIV/283/2016 Rady Gminy Lubicz o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok podjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Składanie interpelacji.
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 7
Wnioski i zapytania.
Pan Jarosław Rybiński – Radny Krobi:
- prosi o zamontowanie ławki w obrębie wiaty przystankowej na ul. Dolina Drwęcy przy ul.
Orszta (przy sklepie p. Stawskiej) w Krobi.
Pan Bartosz Malicki – Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa:
- prosi o umieszczenie znaku ograniczenia prędkości do 30 km przy posesji p. Milewskiego
i przy posesji p. Klonowskiego w Rogowie
Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego:
- pyta, czy w okolicach sklepu „Biedronka” w Lubiczu Dolnym gmina dysponuje jakimś
placem, na którym można by uruchomić siłownię zewnętrzną (zakupioną z funduszu sołeckiego
w 2017 roku)
Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego:
- prosi o interwencję w sprawie budynku na terenie dawnych młynów w Lubiczu Dolnym,
których właścicielem jest „Nesta Bis.” Budynek ten, będący obecnie pustostanem, znajduje się
po prawej stronie od portierni. Jest on od dawna dewastowany i odwiedzany przez obcych,
podejrzanie wyglądających młodych mężczyzn. Mieszkańcy sąsiadujący z budynkiem nie czują
się bezpiecznie. Radna prosi o zwrócenie się do właścicieli o solidne zabezpieczenie okien
i drzwi budynku uniemożliwiające wchodzenie do niego obcych.
- w lipcu 2013 roku spółka „Nesta Bis” zobowiązała się do utrzymywania porządku na swoim
terenie z uwagi na sąsiedztwo chronionego prawem obszaru przyrodniczego Dolina Drwęcy –
często odwiedzanego przez mieszkańców Lubicza i gości. Radna prosi o przypomnienie
o zobowiązaniach, gdyż obecnie teren ten jest zaniedbany
- w trosce o utrzymanie czystości Radna prosi o ustawienie kosza na śmieci w sąsiedztwie
ławeczki na przystanku autobusowym w stronę Torunia (z ustawionego w sporej odległości
kosza obok wiaty nie wszyscy korzystają).
Radna Klawińska podziękowała również za zorganizowanie dla dzieci z Lubicza Dolnego zajęć
wakacyjnych, w których wzięło 18 osób.
Radny Gliszczyński podziękował za środki przeznaczone na plac sportowo – rekreacyjny
w Grabowcu.
Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego:
- prosi o wycięcie drzewa stojącego na pograniczu działek przedszkola i spółdzielni
mieszkaniowej w Lubiczu Górnym, ponieważ jego korzenie wchodzą w sieć kamionkową
i zapychają kanalizację.
Mówiący podziękował za ogrodzenie wokół przedszkola Chatka Puchatka.
Radna Mariola Falkowska podziękowała za zajęcia dla dzieci w czasie wakacji.
Radna Aldona Peregonczuk podziękowała za oddane głosy na podwórko NIVEA, dzięki którym
wywalczono dla dzieci ze Złotorii plac zabaw.
Pan Wójt w odniesieniu do wcześniejszych wniosków i pytań p. Klawińskiej oznajmił, że ze
smutkiem patrzy na to co dzieje się z młynami. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
zablokował zmianę planu zagospodarowania, obiekt niszczeje a inwestor niewiele może zrobić.
Pan Wójt oznajmił, że zwróci inwestorowi uwagę na temat porządku.

Pan Wójt zasugerował również, aby w ramach funduszy sołeckich skupić się bardziej na
świetlicach, estetyce miejscowości, zajęciach dla dzieci a mniej środków przeznaczać na zakup
artykułów spożywczych.
Rok 2017 i 2018 to będą lata wielkich inwestycji, podkreślił mówiący.
Pani Aldona Peregonczuk zaprosiła zebranych na festyn historyczny do Złotorii i poprosiła
o rozważenie możliwości zakupienia telebimu, który obsłużyłby wszystkie gminne imprezy.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo mieszkańców ulicy Kolejowej i Kasztanowej
w Grębocinie. W związku z powyższym zawnioskowała o poszerzenie ulicy Kasztanowej do
granicy wykupienia; w kwestii kanalizacji prosi o sondaż i rozważenie możliwości podłączenia
ich do Łysomic, do kolektora znajdującego się po drugiej stronie ul. Dworcowej (asfaltowanie
nie wchodzi w grę bo nie ma w chwili obecnej na to środków).
Radna Anzel złożyła kolejne wnioski:
- zaproponować, aby MZK postawił toj-toj w Grębocinie w pobliżu starego budynku po byłym
GS-ie dla kierowców autobusów
- w imieniu organizatorów festynu historycznego, który odbędzie się 28 sierpnia
w Złotorii prosi o postawienie dwóch kabin toj-toj.
Następnie Przewodnicząca przypomniała najbliższe terminy posiedzeń oraz imprez.
Ad. 8
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

