P r o t o k ó ł Nr XXVI/16
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 września 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. 11.10.
Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku.
Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo,
oznaczonego w porządku obrad literą „ł” uzasadniając, że jedną z późniejszych konsekwencji
podjęcia tej uchwały byłaby konieczność doprowadzenia tam kanalizacji, której koszty byłyby
dla gminy ekonomicznie nieuzasadniony, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących tę
miejscowość (inwestycja ta wymagałaby budowy ponad 8,5 km sieci kanalizacyjnej, a także 3
przepompowni sieciowych. Łączny szacowany koszt tych robót wyniósłby ponad 5 mln zł.).
W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem powyższego
projektu uchwały z 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 26 sierpnia 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Ad. 3
Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- udział w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego
- dożynki w Grębocinie, Lubiczu Górnym, Grabowcu, Brzeźnie, Rogówku
- 28 sierpnia – festyn historyczny w Złotorii
- 30 sierpnia – Zespół Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
- 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego, otwarcie klasy tabletowej w Szkole Podstawowej
w Młyńcu Pierwszym
- 1 września – złożenie kwiatów pod obeliskiem w Mierzynku
- 4 września – uroczystości pod obeliskiem w Zotorii
- otwarcie ścieżki ekologiczno – edukacyjnej w Lubiczu Dolnym
- 11 września – Dożynki Prezydenckie w Spale
- 15 września – Grupa Wymiany Doświadczeń w Lubiczu
- 18 września – zlot pojazdów zabytkowych w Lubiczu Górnym
- 19 września – Bruksela
- 20 września – udział w odbywającej się w Toruniu konferencji „Miasto Plus”
- 22 – 23 września – konferencja w Katowicach – prowadzenie panelu dotyczącego edukacji
- 26 września – spotkanie z dyrektorem oddziału bydgoskiego GDDKiA w sprawie planu
zagospodarowania przestrzennego Krobi, drogi ekspresowej S - 10 oraz chodnika w Rogówku
- 28 września – KWRiST
- 29 września – Braniewo – spotkanie burmistrzów małych miast.
Następnie Pan Wójt omówił sprawy związane z inwestycjami:
- kanalizacja w Lubiczu Dolnym przebiega zgodnie z planem
- zakończono kanalizację w Złotorii
- prace związane z terenem rekreacyjnym w Grabowcu przebiegają zgodnie z planem
- trwa budowa placu zabaw „Nivea” w Złotorii
- na asfaltowanie ulic w Gronowie trzeba będzie zrobić przesunięcie.
W ramach ZIT-u zostanie wykonana kanalizacja w Krobi oraz termomodernizacja szkół
w Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, Młyńcu Pierwszym, budynku urzędu gminy oraz zarządu

dróg z salą gimnastyczną. Termomodernizacja budynku przy ul. Bocznej zostanie zrealizowana
w ramach programu LEADER.
Radny Ryszard Korpalski poinformował, że mieszkańcy skarżą się na złe oznakowanie
dotyczące objazdu ul. Dworcowej. Zawnioskował o uzupełnienie zapisu odnoszącego się do
objazdu w Lubiczu Dolnym poprzez dodanie sformułowania, że „dotyczy Małgorzatowa.”
Radny zasugerował, że takie oznakowanie powinno pojawić się już na drodze krajowej nr 10.
Ad. 4
Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami
- 1 września – złożenie kwiatów pod obeliskiem w Mierzynku
- 4 września – uroczystości pod obeliskiem w Zotorii
- 18 września – zlot pojazdów zabytkowych w Lubiczu Górnym
- udział w zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy złożyła na ręce Prezesa Zarządu Gminnego OSP
Ryszarda Korpalskiego podziękowania dla druhów z OSP za pomoc i zaangażowanie
w organizacji imprez i różnego rodzaju przedsięwzięć gminnych oraz za wystawianie pocztów
sztandarowych na uroczystościach patriotycznych i rocznicowych.
Radny Marek Gliszczyński złożył oświadczenie, że z przyczyn osobistych nie złoży interpelacji
w sprawie lokatorów zamieszkałych w budynku w Nowej Wsi, w którym mieści się świetlica.
Radna Anzel poinformowała, że OSP w Mierzynku bardzo dba o historię i tradycję, zrobiła
muzeum poświęcone pożarnictwu, ale potrzebuje w przyszłorocznym budżecie 20 000 zł na
założenie ogrzewania. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady zawnioskowała
o zabezpieczenie powyżej kwoty w budżecie na 2017 rok na założenie ogrzewania świetlicy
wiejskiej w Mierzynku.
O godz. 10.00 ogłoszono przerwę,
O godz. 10.10 kontynuowano obrady.
Ad.5
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/295/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/296/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/297/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/298/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/299/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/300/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie uchylenia uchwały nr IV/31/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/301/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie uchylenia uchwały nr XV/161/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/302/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/303/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
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 : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/304/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
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 : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/305/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. l)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec
Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina)
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Młyniec Drugi (rejon kościoła i drogi do Ciechocina). Omówiono
uwagę złożoną w dniu 03.06.2016 r. Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia
uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła uwagi dotyczącej dopuszczenia na działce nr …
w Młyńcu Drugim możliwości zabudowy mieszkaniowej.”

Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/306/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. ł)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo
projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
Ad. m)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia
i Mierzynek
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/307/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. n)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny – Małgorzatowo
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/308/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. o)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/309/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. p)
o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/310/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. r)
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. s)
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 : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/312/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. t)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Lubicz”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

Uchwałę Nr XXVI/313/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. u)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Szczęśliwa” w miejscowości Kopanino
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/314/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. w)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Kwiatowa” w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/315/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. y)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów, które nastąpiły w stosunku do materiałów
przekazanych Radnym na komisje.
Dział 750 rozdz.75011
Zwiększono o 35 113 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku
z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw
wykonanych do końca sierpnia 2016r. (zad.zlec.).
Dział 852 rozdz.85211
Zwiększono o 916 269 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę
świadczeń wychowawczych, na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(zad.zlec.).
Dział 852 rozdz.85212
Zwiększono o 741 052 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz na
opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zad.zlec.).
Dział 852 rozdz.85216
Zwiększono o 21 828 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie
wypłat zasiłków stałych (zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).
Dział 852 rozdz.85295
Zwiększono o 20 800 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zad. ”Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (zad. własne realiz. w ramach dot. z budżetu państwa).
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie w planie wydatków które nastąpiły
w stosunku do materiałów przekazanych Radnym na komisje.
Dział 750 rozdz.75011
Zwiększono o 35 113 zł plan wydatków na zadanie zlecone z zakresu spraw obywatelskich,
w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia
2016 r.
Dział 750 rozdz.75023 § 4040, dział 757 rozdz.75702 § 8110 i dział 926 rozdz.92601 § 4170, §
4110 i § 4120
Przesunięto między działami plan 5 500 zł na wynagrodzenie za nadzór techniczny pełniony
przy udzielaniu zamówienia publicznego na realizację basenu w Lubiczu Górnym.
Dział 852 rozdz.85211
Zwiększono o 916 269 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych, na podstawie
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad. zlec.).
Dział 852 rozdz.85212
Zwiększono o 741 052 zł plan wydatków na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz na opłacenie składek emerytalnych

i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i
zasiłki dla opiekunów (zad. zlec.).
Dział 852 rozdz.85216
Zwiększono o 21 828 zł plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zad.
własne realiz. w ramach dot. z budżetu państwa).
Dział 852 rozdz.85295
1) Zwiększono o 20 800 zł plan wydatków na zad. ”Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (zad. własne realiz. w ramach dot. z budżetu państwa).
Dział 900 rozdz.90002
Przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł na sfinansowanie kosztów wysyłki upomnień.
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Brzezinko:
Przesunięto między paragrafami plan 1 047 zł w ramach zad. pn.”Brzezinko-wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne” (z § 4210 do § 4220 – 876 zł
i do § 4110 – 171 zł).
Dział 921 rozdz.92105 § 4220, rozdz.92109 § 4210 i dział 926 rozdz.92695 § 4210
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Grabowiec:
Przesunięto plan 3 100 zł z dz.926 rozdz.92695 § 4210, z zad.pn.”Grabowiec-zakup i montaż
siłowni zewnętrznej”, na n/w cele:
1) 2 100 zł do działu 921 rozdz.92105 § 4220 na zad.pn.”Grabowiec-wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty
edukacyjne”,
2) 1 000 zł do działu 921 rozdz.92109 § 4210 na nowo utworzone zad.pn.”Grabowieczakup płynu niezamarzającego do c.o. w świetlicy”.
Dział 921 rozdz.92109, dział 926 rozdz.92601 i rozdz.92695
Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krobia:
Przesunięto plan w wysokości 1 442 zł z zadania pn.”Krobia-doposażenie świetlicy (stoły,
krzesła, parasole)” oraz 3 438 zł z zad.”Krobia-oświetlenie i okablowanie boiska” na nowo
utworzone zad.pn.”Krobia-oświetlenie i okablowanie placu zabaw”, na podstawie uchwały
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krobia.
Radna Anzel oznajmiła, że do wyjaśnienia była kwestia sposobu wydatkowania środków
w Dziale 900 rozdz.90003 § 4300, na co w odpowiedzi Pan Wójt wyszczególnił zadania
i kwoty. Na zapytanie z komisji połączonych wyjaśniono również czego dotyczyła
rekompensata szkód ubezpieczeniowych.
Odczytano projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na
2016 rok.
Pan Wójt zawnioskował o następujące zmiany budżetowe: zwiększenie o 100 000 zł planu
dotyczącego budowy ul. Lipowej w Gronowie, zmniejszenie planu na drogę przez wieś
w Gronowie o 58 000 zł i pokrycie brakujących 42 000 zł z odszkodowań od osób prawnych.
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.
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Lubicz na 2016 rok (wraz z wprowadzonymi zmianami): 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 –
„wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/316/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. y)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Odczytano projekt uchwały.
Głosowanie : 15 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXVI/317/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. 6
Składanie interpelacji.
Interpelacje na piśmie złożyła Przewodnicząca Rady.
Ad. 7
Wnioski i zapytania.
Pan Zbigniew Barcikowski – Radny Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego:
- zbudować progi zwalniające w Młyńcu Pierwszym na ul. Gronowskiej i przy Szkole
Podstawowej oraz w Młyńcu Drugim na ul. Dolina Drwęcy
- obcinać w okresie zimowym gałęzie drzew i krzaków w celu odsłonięcia poboczy
- wstawić piec akumulacyjny do świetlicy środowiskowej w Młyńcu Pierwszym
- wycyklinować 20 m2 podłogi w świetlicy środowiskowej w Młyńcu Pierwszym.
Pani Aldona Peregonczuk – Radna Złotorii:
- przekazuje prośbę KS Flisak dotyczącą postawienia dwóch lamp przy boisku w Złotorii
- przekazuje prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotorii dotyczącą zakupu 5
laptopów (ewentualnie 3 w tym roku a pozostałych 2 w przyszłym) w związku z przejściem
na dzienniki elektroniczne
- przekazuje prośbę Pani Sołtys Kisielewskiej o dostarczenie mapy z nazwami ulic w Złotorii.
Radna Mariola Falkowska podziękowała za szybką reakcję na wnioski z zebrania wiejskiego.
Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego:
- prosi o uprzątnięcie nowo powstałej ścieżki edukacyjnej północ – południe na odcinku od
wiaduktu do Antoniewa (zaśmiecone pobocza)
- zwraca uwagę na fakt, że brakuje w formie drogowskazu informacji na temat powyższej
ścieżki
- prosi o uporządkowanie terenu na odcinku od sklepu Biedronka do przystanku w Lubiczu
Dolnym (wycięcie chwastów itp., poprawienie widoczności)
- w odpowiedzi na wcześniejszy wniosek dotyczący uzupełnienia drzew jarzębin na ulicy
Szkolnej w Lubiczu Dolnym (które miało nastąpić do końca maja br.) prosi o wykonanie
powyższego
- prosi o zwrócenie uwagi pracownikom zajmującym się koszeniem trawy (na terenie całej
gminy), aby wykonywali swoją pracę starannie i nie okaleczali drzew, odpowiednio je
zabezpieczając.
Mówiąca podziękowała za prace porządkowe w okolicy młynów.
Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego:
- prosi o zainstalowanie metalowej barierki (poręczy) przy schodach do przystanku na ul.
Lipowej (obecna, wykonana z żerdzi, może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa
korzystających z niej osób).
Pani Maria Błaszczyk – Radna Złotorii:
- prosi o skierowanie pisma do telekomunikacji w sprawie zagrażającej bezpieczeństwu
pieszych dziury w studzience telekomunikacyjnej znajdującej się na chodniku przy posesji na
ul. Toruńskiej 20 (obok przystanku autobusowego w Złotorii).
Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego prosi o:
- uprzątnięcie lasku w Lubiczu Górnym (porozrzucane butelki, śmieci itp.)
- wycięcie chaszczy i suchych tuj wzdłuż płotu przedszkola od strony kościoła
- zdemontowanie znajdujących się na chodniku w pobliżu przedszkola barierek
(zainstalowanych kilka lat temu dla młodzieży jeżdżącej na deskorolkach), które obecnie
stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.
Pani Karina Wroniecka - Radna Gronowa zawnioskowała o odbudowanie rozebranego po
wichurze przystanku w Gronowie (w kierunku Kowalewa). Mówiąca podziękowała
w imieniu Maćka Goj za możliwość przeprowadzenia zbiórki pieniężnej na jego leczenie
oraz wszystkim zaangażowanym w to osobom.
Radna Magdalena Borowska podziękowała za przeprowadzenie zbiórki krwi w czasie zlotu
pojazdów zabytkowych i pomoc w przeprowadzeniu imprezy. Mówiąca zwróciła też uwagę
na brak zabezpieczenia przez policję drogi krajowej S – 10.

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała wystosowane do policji pismo w sprawie objęcia
stałym nadzorem terenu wokół świetlicy w Krobi.
Radna Anzel:
- zawnioskowała, aby podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia funkcjonowania
świetlicy środowiskowej prowadzonej przez TPD w Lubiczu Górnym od 1 stycznia 2017 r.
- przekazała wniosek zgłoszony przez mieszkańców Grębocina na zebraniu wiejskim
o postawienie barierek na skrzyżowaniu ulic Kowalewskiej i Szkolnej (ze względu na
bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły).
Mówiąca przypomniała najbliższe terminy posiedzeń Rady Gminy – 21 października br. –
komisje połączone, 28 października br. –sesja.
Ad. 8
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 11.10 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

