P r o t o k ó ł Nr XXV/16
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Obecni wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.
Otworzyła o godz. 900 , a zakończyła o godz. 1035 .
Powitała przybyłych i na podstawie listy obecności stwierdziła quorum.
Ad 1 b)
Zgłaszanie spraw do porządku.
Wójt Gminy Lubicz Pan Marek Olszewski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę
chodników przy drodze wojewódzkiej nr 657- Lubicz- Złotoria ul. Toruńska o długości ok. 115 mb
i przy drodze wojewódzkiej nr 654 – Złotoria – Grabowiec ul. Pomorska o długości około 170 mb.
W głosowaniu jawnym nad projektem uchwały Radni jednogłośnie opowiedzieli się za jej
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 lipca 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przywitała gości: Pana Wiesława Tomaszewskiego –
Prezesa Zarządu Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Pomorsko-Kujawskiego w Toruniu, Panią
Jolantę Przybylak – członka Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Panią Emilię Skłudzką - wykonawcę
ścieżki ekologicznej Lubicz – Złotoria i poprosiła o przedstawienie informacji dot. ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej.
Pan Prezes Tomaszewski poinformował zebranych, że „pomysł utworzenia ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej narodził się 18 lat temu, dziś wracamy do tego pomysłu sprzed lat i wykorzystujemy
walory przyrodnicze tego terenu”.
Kolejno głos zabrała Pani Emilia Skłudzka- wykonawca ścieżki, która podkreśliła, że „ścieżka jest
wyjątkowa, bo druga w Polsce, a pierwsza na terenie gminy. Mówimy tu też o aplikacji mobilnej. Ta
ścieżka nigdy nie zginie. Aplikacja będzie pełniła funkcję nawigacyjną i informacyjną. Mamy
innowację funkcjonalności ścieżki, bo ornitolog sporządził katalog ptactwa i odsłuchał dźwięki, w 3
prostych krokach jesteśmy w stanie dowiedzieć się jaki to gatunek ptaka”.
Pani Jolanta Przybylak poinformowała, że „w roku 1987 był pierwszy impuls do stworzenia tej
ścieżki. Powstały wtedy foldery na potrzeby Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym, a teraz
rozszerzamy to. Ścieżka jest bardzo ciekawa, liczy 18 km. Jestem dumna, że właśnie w Lubiczu

powstała ta ścieżka i gmina może się rozwijać. Zapraszam na jej otwarcie w dniu 4 września na godz.
1400”.
Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Przybylak za duże zaangażowanie. Również Wójt Gminy
podziękował za realizację pomysłu i podkreślił, że „jesteśmy dumni, że udało się to zrealizować. Od
momentu otwarcia ścieżka będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem”.
Na zakończenie Pani Przybylak podziękowała za goszczenie wielkiego lotnika Pana Ryszarda
Witkowskiego, pilota z Warszawy, który wiosną br. był gościem w Szkole Podstawowej w Młyńcu
Pierwszym. Jednocześnie poinformowała, że była na spotkaniu w muzeum lotnictwa w Krakowie
i została upoważniona do podziękowania za serdeczne przyjęcie jubilata i wręczyła na ręce Pana
Wójta i Pani Przewodniczącej Rady pamiątkowe albumy lotnictwa i poezję lotniczą.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Pani Przybylak i podkreśliła , że jest ona taką osobą
uniwersalną. Jako pilotka zrobiła duże wrażenie na naszym gościu.”Jesteśmy dumni, że taka osoba
mieszka na terenie naszej gminy i zawsze mówi o tej gminie. Dziękujemy Pani Jolu”.
Po wystąpieniu gości Przewodnicząca podziękowała za przybycie, a następnie kontynuowano
obrady.
Ad 3)
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami
Wójt poinformował, że ostatnia sesja była 29 lipca, a później przebywał na urlopie, ale w tym
czasie dużo się działo:
- 31 lipca – odpust i festyn sołecki w Młyńcu Drugim,
- 2 i 3 sierpnia – udział w kongresie marszałków województw w Szczecinie połączonym
z organizacjami samorządowymi,
- 16 sierpnia – udział w spotkaniu ZIT w Starostwie Powiatowym dot. ścieżek rowerowych,
- 18 sierpnia – uczestnictwo w Zespole Edukacji KWRiST.
Wójt poinformował, że „30 sierpnia odbędzie się spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej, przez
ostatnie dni przygotowywałem pytania do Pani Minister dot. reformy oświatowej”,
- 20 sierpnia - festyn „Lubickie lato”. Wójt podkreślił, że „ impreza chyba była najlepsza. Obsługa
techniczna dobrze działała. Sołectwa wykonały tak ogromną pracę, aby zaprezentować się. Ta gmina
ma ogromny potencjał społeczny. W krótkim czasie można urządzić kiermasz z występami,
prezentacją itp. „ za co Wójt serdecznie dziękuje.
- 23 sierpnia – rozmowy z bankami na temat finansowania krytej pływalni w Lubiczu Górnym oraz
w Toruńskich Wodociągach wraz z Wójtem Gminy Obrowo omawialiśmy projekt budowy sieci
kanalizacyjnej do gminy Obrowo z osobną nitką przez Grabowiec, Złotorię do Torunia. Zastrzegliśmy
sobie możliwość podłączenia wsi Grabowiec i Kopanino,
- 24 sierpnia – spotkanie w Urzędzie Miejskim w Toruniu w sprawie komunikacji. 1 września br. ruszy
komunikacja nr 45 i 46, która będzie obsługiwała gminę Obrowo, przybędzie nam autobusów przez
Lubicz, ale bezpośrednio drogą krajową. Wchodzą w życie bilety czasowe.

Następnie Pan Wójt odniósł się do inwestycji. Wszystkie, zaplanowane na ten rok
przebiegają zgodnie z planem, troszeczkę jesteśmy opóźnieni z budową chodników. Dalej Wójt
poinformował, że w miejsce firmy poligraficznej w Krobi uruchomiono produkcję mebli. Firmę
prowadzi p. D. W., który poszukuje pracowników. Wójt wspomniał również, że zgłosił się inwestor,
który w okolicach autostrady chce wybudować kurzą fermę o najwyższych standardach. Będziemy to
badali.
Ad 4)
Informacja przewodniczącego Rady Gminy o działalności miedzy sesjami
Pani Przewodnicząca poinformowała, że miała urlop i podziękowała zastępcy przewodniczącego
Rady Panu Korpalskiemu za pełnienie dyżurów. Pani Przewodnicząca poinformowała, że pewne
rzeczy jej nie ominęły:
- uczestniczyła w imprezach sołeckich „Zaproś sąsiada „ w Młyńcu Pierwszym i Rogowie
Pani Przewodnicząca podziękowała Pani Radnej Magdzie Borowskiej za pomoc związaną
z usytuowaniem paczkomatów na terenie gminy. Mieszkańcy są zadowoleni.
Dalej Pani Przewodnicząca stwierdziła, że mamy problem z planami zagospodarowania
przestrzennego, jest problem z planem Grębocina.
Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że zgłosiła się do niej podczas dyżuru Pani S.
- mieszkanka lubickich TBS, która poprosiła o urządzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.
Proszą też o zakup stołu do ping - ponga. Mieszkańcy bloków TBS są zainteresowani ,aby udostępnić
im dojazd do rzeki Drwęcy.
Na zakończenie Pani Przewodnicząca podziękowała za organizacje święta gminnego „Lubickie lato”.
Jedyne czego brakowało, to miejsc siedzących pod sceną i telebimu.
Ad 5)
Podjęcie uchwał
Ad a)
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2016”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/284/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad b)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”

Uchwałę Nr XXV/285/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad c)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kopanino
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/286/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad d)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/287/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad e)
w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/79/2015 z dnia 29 maja 2015r
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/288/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad f)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/289/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/290/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad h)
w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/291/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad i)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Cisowa” w miejscowości Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r. Odczytano
projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/292/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad j)
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę
chodników przy drodze wojewódzkiej nr 657 – Lubicz – Złotoria ul. Toruńska o długości około 115 mb
i przy drodze wojewódzkiej nr 654 – Złotoria – Grabowiec ul. Pomorska o długości ok. 170 mb
Wójt wyjaśnił, że w przypadku tego projektu uchwały dotyczy to budowy chodnika w Złotorii przy
drodze wojewódzkiej. My deklarujemy robociznę w wysokości do 65 tys zł
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/293/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad k)
O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych w dniu 19 sierpnia 2016r, jednak Pani
Grażyna Dąbrowska – Skarbnik Gminy poinformowała, że już po Komisji zaszła konieczność
przesunięcia w planie wydatków w dziale 900, rozdz. 90004 kwoty 7.000,- zł na wynagrodzenie za
przygotowanie dokumentów do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem uzyskania zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w związku ze zmianą miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Rogówko i Grębocin. Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie: 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzymało się”
Uchwałę Nr XXV/294/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie
Ad 6)
Składanie interpelacji
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad 7)
Wnioski i zapytania
Pan Zbigniew Barcikowski – radny Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego:
- poprosił w imieniu mieszkańców Młyńca Pierwszego o podjęcie działań związanych z ogrzaniem
świetlicy środowiskowej. „Tam nie ma zupełnie ogrzewania, co roku zamarzają przewody, jest
wilgoć”. Radny prosi o wstawienie pieca, co spowoduje konieczność rozbudowy instalacji
elektrycznej w świetlicy.
Pan Jerzy Guranowski – radny wsi Grębocin:- mieszkańcy Grębocina mają prośbę o przywrócenie
tablicy informacyjnej z planem ulic. Kiedyś taka tablica była, ale podczas prac inwestycyjnych została
usunięta, prośba o ponowne ustawienie tablicy z aktualnymi ulicami.
Pan Ryszard Korpalski – radny wsi Lubicz Dolny:
- Pan radny podziękował za wakacje, które mogły spędzić dzieci na obozie.” Jeżeli byłaby możliwość
zorganizowania wypoczynku również w przyszłym roku, to jest pomysł, aby przy tym była mała
odpłatność ze strony rodziców”.
Pani Karina Wroniecka- radna wsi Gronowo i Gronówko:
1.Pani Radna poinformowała, że dziś montowane są urządzenia siłowni zewnętrznej , ale siłownia ta
znajduje się w samym środku terenów, które zamierzamy przejąć od Agencji Nieruchomości
Rolnych. Radna zapytała ”na jakim etapie jest ta procedura przejęcia gruntów?, bo chcemy
planować na tym gruncie zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego i jeżeli to nie dojdzie do
skutku, to nie warto planować środków na ten cel. Dotyczy to również placu zabaw w Gronówku”.
2. Pani Radna poinformowała, że przy tej siłowni jest skarpa, którą dzieci traktują jako plac zabaw.
Trzeba ogrodzić ten teren, ale ze środków Funduszu Sołeckiego pozostała kwota 1.000,- zł i może
to być za mało na realizację ogrodzenia. Pani Radna zapytała czy wieś może liczyć na pomoc ze
środków budżetu gminy ?

Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz:
1.Pani Przewodnicząca poinformowała, że „w Grębocinie przy drodze wojewódzkiej nie działa
sygnalizacja świetlna. Wszystkie 3 nie działają. Rozpoczyna się rok szkolny, jak to ma
funkcjonować? Proszę, aby pilnie zajął się tą sprawą Zarząd Dróg Wojewódzkich”.
2. Na starym chodniku przy ul. Okrężnej na wysokości ul. Dworcowej są 2 potężne dziury w chodniku,
trzeba je niezwłocznie naprawić.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała radnych, że posiedzenie Komisji
Połączonych Rady Gminy zaplanowano na 23 września, natomiast sesję Rady Gminy Lubicz
zaplanowano na 30 września 2016r.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w dniu 1 września jest inauguracja roku szkolnego
w Młyńcu Pierwszym o 745 , o 900 w Zespole Szkół Rolniczych w Gronowie, a o 1300 składamy kwiaty
pod obeliskiem w Mierzynku i zaprosiła radnych do udziału.
Pani Aldona Peregonczuk – radna wsi Złotoria zaprosiła zebranych na 4 września br. na godz.
00
16 na mszę świętą i uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych we wrześniu
1939 r. mieszkańców wsi Złotoria i okolic.
Pan Marek Gliszczyński – radny wsi Grabowiec, Kopanino i Nowa Wieś podziękował Wójtowi
Gminy za podjęte działania w sprawie budowy chodnika w Nowej Wsi. Mieszkańcy są zadowoleni, że
poprawi się bezpieczeństwo.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że jeżeli się uda, to na początku października
zostanie zorganizowany wyjazd Komisji Połączonych Rady Gminy w teren.
Ad 8)
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 1035 ogłosiła zakończenie obrad Sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Hanna Burczyńska

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

