
 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXIX /16 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 30 grudnia 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. 11.35. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Powitała przybyłych, po czym odczytała 

porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt poprosił o wycofanie z porządku obrad: 

 - projektu uchwały „w sprawie udzielenia dotacji Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na 

realizację projektu pn. „ Wybudowanie istniejącej drogi dla rowerów relacji Złotoria – Nowa 

Wieś – Lubicz Górny” (punkt 5 porządku obrad) 

- wycofanie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/108/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

(oznaczonej w porządku obrad literą „c”). 

W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za ich wycofaniem z porządku obrad. 

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad: 

- projektu uchwały „w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Kujawsko – 

Pomorskiemu na przygotowanie i realizację dróg dla rowerów w ramach zadania pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” 

 - projektu uchwały „w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubicz publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 

 - projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz. 

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 Lubicz. 

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

- 25 listopada  - ostatnia sesja 

- 27 listopada – Lubicz Górny – koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów (chóru 

Gaudium Cantates) z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym  

-28 listopada – spotkanie z przedstawicielami wojewódzkiego biura planowania przestrzennego, 

którzy przygotowują korektę przepisów regionalnych dotyczących ochrony Drwęcy. 

Zaprezentowano nam nową koncepcję obszarów chronionych wzdłuż Drwęcy, wnieśliśmy 

swoje uwagi, powtórzyliśmy część tych, które wcześniej zgłaszaliśmy-oznajmił Pan Wójt,  

który na spotkaniu bardzo stanowczo poprosił o wprowadzenie zmian dotyczących ochrony 

całego obszaru w Dolnym Lubiczu przy młynach, dlatego, że brak możliwości rewitalizacji tego 

terenu wynika z zakazu. Jeżeli nic się nie zmieni w kwestii ochrony, to znajdujące się tam 

budynki za 10 lub 15 lat ulegną całkowitemu zniszczeniu. Rzecz zdumiewająca, bo w wielu 

miejscach kraju tego typu obiekty poprzemysłowe wspaniale przerobione, zmodernizowane 

służą naprawdę sensownym celom. U  nas ciekawe koncepcje właścicieli są blokowane przez 

obowiązujące w tej chwili przepisy - nie można nic zbudować na cyplu, niczego przebudować, 

niczego zmienić. Być może spotkanie, które się odbyło jest sygnałem, że może coś się w tej 

sprawie zmieni.          



 

 

 - 28 listopada -  spotkanie w sprawie Lubicza Górnego (koncepcji budowy centrum) 

- trwa projektowanie otoczenia basenu 

 - 29 – 30 listopada – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz spotkanie 

z wiceministrem finansów 

- spotkanie z ministrem Henrykiem Kowalczykiem szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów,    

rozmowy na temat prawa geologicznego, prawa wodnego, rozporządzenia dotyczącego zbiórki 

odpadów   

 - 1 grudnia – wyjazd do Brukseli 

 - 2 grudnia – rozmowa z Panem Starostą Graczykiem o modernizacji dróg powiatowych                      

w północnej części gminy oraz o ścieżkach rowerowych, które nie są bezpośrednio w ZIT 

 - 2 grudnia – narada w sprawie ulic Bankowej, Handlowej oraz basenu 

 - 4 grudnia – ogólnopolski  turniej piłki ręcznej dziewcząt w Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu 

Górnym 

 - 5 grudnia – uczestnictwo w odbywającym się w Filharmonii Narodowej w Warszawie 

jubileuszu 25 – lecia Związku Banków Polskich  

 - 6-8 grudnia – Bruksela 

 - 9 grudnia – zgromadzenie walne LGD 

 -  9 grudnia – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 

 - 10 grudnia – futsal chłopców  w Grębocinie organizowany przez klub sportowy „Gwiazda” 

 - 10 grudnia – choinka w Kopaninie 

 - 12 grudnia – Bruksela  

 – 13 – 14 grudnia – KWRiST oraz posiedzenie Zarządu ZGWRP  

 - 15 grudnia – narada w sprawie uruchomienia szynobusu z wykorzystaniem linii kolejowej                      

Toruń – Sierpc 

 - 15 grudnia – spotkanie przedświąteczne w klubie seniora „Dolina Drwęcy” 

 - 16 grudnia – wigilia strażacka w Młyńcu Pierwszym 

 - 18 grudnia – choinka w Brzeźnie 

 - 21 grudnia – wizyta przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego, w sprawie 

finansowania budowy basenu 

 - 19 grudnia – narada z sołtysami 

- 20  grudnia – choinka w Grębocinie 

 - 21 grudnia – wigilia dla samotnych z całej gminy organizowana w świetlicy w Krobi 

 - 21 grudnia – ogólnospołeczna choinka w Lubiczu Górnym 

 - 22 grudnia – spotkanie z prezydentem Torunia, rozmowa na temat  nowej koncepcji podejścia 

do Traktu Leśnego (propozycja budowy ścieżki pieszo – rowerowej - w ramach współpracy               

w ZIT,  koncepcja polega na  zbudowaniu z Toruniem ścieżki od ul. Olimpijskiej do DK 10                

w Lubiczu Dolnym, a dalej już z powiatem na trasie Lubicz Dolny – Jedwabno i dalej  - w ten 

sposób zostałby uzyskany nowy ciąg pieszo – rowerowy łączący Toruń i gminę Lubicz, dzięki 

temu Trakt Leśny zacząłby „żyć”  

 -  spotkanie w Bydgoszczy w sprawie ZIT (wszystko wskazuje na to, że dopiero w drugim 

półroczu przyszłego roku zacznie się  jego realizacja)   

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami 

 - wigilia – Rogowo, Lubicz Dolny, klub seniora Arka, klub seniora Pokolenia, Grębocin 

przedszkole „Słoneczko”, OSP w Młyńcu Pierwszym 

 - 19 grudnia – udział w naradzie wójta z sołtysami. 

Sprawy z dyżurów: 

 -wizyta rady sołeckiej z Krobi w sprawie sprzątania świetlicy 

 - mieszkanka Lubicza Dolnego zwróciła się w sprawie braku oświetlenia od ronda do wiaduktu 

nad autostradą, przy lasku 

 - prośba mieszkańców ul. Lipowej o zainstalowanie ławek, zrobienie siłowni, placu zabaw 



 

 

 - 15 grudnia – udział w spotkaniu w sprawie uruchomienia szynobusu z wykorzystaniem linii 

kolejowej Toruń – Sierpc 

- 16 grudnia – spotkanie z przedstawicielami samorządu Powiatu Toruńskiego 

- rozgrywki halowej piłki nożnej w Grębocinie    

- otrzymanie od p. Mirosława Jabłońskiego statuetki z podziękowaniem dla Rady Gminy Lubicz 

za wsparcie mistrzostw w futsalu, które już po raz dziesiąty odbywały się w Lubiczu Górnym 

 - młodzież z Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu zwiedzała urząd gminy, odbyła spotkanie z Panem 

Wójtem i Panią Sekretarz, chciałaby również spotkać się z Radnymi na debacie w szkole,                    

w dniu 12 stycznia br. 

Ad.5 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Województwu Kujawsko- Pomorskiemu na 

realizację  projektu pn. „Wybudowanie istniejącej drogi dla rowerów relacji Złotoria – Nowa 

Wieś – Lubicz Górny”. 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Pan Wójt przeczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały „w sprawie udzielenia 

dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu na przygotowanie i realizację dróg dla 

rowerów w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz 

wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów.” 

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/355/2016 w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 6 

Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok wraz                                   

z objaśnieniami.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.  

Mówiący poinformował, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok został  

przedłożony zgodnie z przepisami ustawy 15 listopada 2016 r. O tym, jak zakończył się rok 

budżetowy będziemy wiedzieli ok. 15 stycznia 2017 r., potem będzie można dokonać m.in. 

zmian inwestycyjnych. Teraz zrobiliśmy to co konieczne, spodziewamy się, że subwencja 

oświatowa będzie w przyszłym roku, niestety,  niższa.  

Rok 2016 kończymy racjonalnie, oznajmił mówiący. Nie zaciągnęliśmy żadnego kredytu w tym 

roku. W styczniu 2017 r. będą bardziej precyzyjne informacje dotyczące uruchomienia środków 

zewnętrznych. Wiemy, że będą opóźnienia w PROW, natomiast w LGD  przyspieszenie. 

Budżet ustalono na kwotę 81 117, 853 zł (w czym zawarte jest świadczenie z programu 

rządowego 500 +, którego wartość szacuje się na ponad 12 000 000 zł). 

Projekt budżetu na 2017 rok został precyzyjnie i bezpiecznie skonstruowany. Podjęto rozmowy 

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na temat kredytu wyprzedzającego, pozwalającego na 

sfinansowanie inwestycji basenowej. W styczniu budżet będzie korygowany. 

Pan Wójt poprosił Radnych o akceptację przedstawionego projektu uchwały.  

Ad. 7 

Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych. 

Radna Aldona Peregonczuk odczytała opinię i wnioski Komisji Budżetu, Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji Gminy do projektu budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok:  

1. Kalkulacja wydatków jest sporządzona w sposób merytoryczny z uwzględnieniem 

w pierwszej kolejności zadań własnych, zleconych  oraz zadań kontynuowanych i wynikających 

z zawartych umów, porozumień.  

2. W wyborze zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej  

kierowano się wykazem zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, 

możliwością uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych – w szczególności 

pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zaplanowane zwiększenie 

dochodów, relacje między dochodami i wydatkami oraz planowane rozchody  i dochody 

w latach 2016-2029 przedstawione w WPF ukazują możliwość sfinansowania istniejącego 

deficytu. 



 

 

3. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 73 138 349 zł na zadania, które zapewnią 

niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców; Różnica między 

planowanymi dochodami i wydatkami bieżącymi oraz między dochodami majątkowymi 

a wydatkami majątkowymi jest ujemna skutkuje deficytem budżetowym. Ustala się limit 

zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9 268 000 zł, z tego na  

pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 

zł i finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 927 000 zł.  

4. Dodatkowo skalkulowano środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród 

jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających 

z przepisów prawa.   

5. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ok. 

400 000 zł w podziale na poszczególne Sołectwa. 

6. Projekt Budżetu upoważnia Wójta do zaciągania kredytów na pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł, zmian w planie 

wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia 

wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia 

nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 ml 

złotych 

7. W projekcie zaplanowano wiele zadań  inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem numer 3 

kwota 8 846 504 ,00 zł.  

8. Planując środki kierowano się zasadą gospodarności, celowości oraz oszczędności 

zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów 

z danych nakładów. 

Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy  pozytywnie zaopiniowała Projekt 

budżetu gminy Lubicz na 2017 r.    

Radna Karina Wroniecka poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia 

i Rodziny pozytywnie opiniuje budżet na 2017 rok. Niepokoi informacja o możliwości 

obniżenia subwencji w 2017 r., natomiast cieszy fakt, że wzrasta poziom stopy życiowej 

mieszkańców korzystających z programu 500+.   

Radna Mariola Falkowska w imieniu Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki 

również pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Podobnie - pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2017 rok w imieniu  Komisji Samorządu 

i Porządku Publicznego wyraził Radny Zbigniew Barcikowski. 

Ad.8 

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:  

a) o projekcie budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok, 

b) o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok  

c) o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2017 – 2036. 

Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 14/P/2016 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii 

o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Lubicz opiniującą pozytywnie projekt 

budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok, Uchwałę Nr 11/Dpr/2016 Składu Orzekającego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opinii           

o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy 

Lubicz opiniującą pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy 

Lubicz, Uchwałę Nr 14/WPF/2016 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2036 opiniującą pozytywnie z uwagą projekt 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2017 – 2036. Pan Wójt odczytał uwagę. 

Skład Orzekający RIO wskazuje na relatywnie niską różnicę pomiędzy wskaźnikiem 



 

 

planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań,  o której mowa  w art. 243 ust 1 ustawy                         

o finansach publicznych a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań w roku 2019 i 2020.  

Skład Orzekający wskazuje, że w tej sytuacji należy na bieżąco analizować poziom realizacji 

zadań ujętych w Prognozie.  

Ad.9 

Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że do projektu budżetu na 2017 rok, w stosunku do 

materiałów przekazanych na komisje, wniesiono kilka poprawek, które następnie omówiła Pani 

Skarbnik Grażyna Dąbrowska. 

Zmiany w planie dochodów na 2017r.: 

Dział 750 rozdz.75023, rozdz.75095, dział 801 rozdz.80195, dział 900 rozdz.90095: 

Przesunięto plan dochodów z tytułu dotacji ze środków UE w wysokości 2 465 000 zł do 

odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których realizowane 

będą zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków UG Lubicz, ZDGMiK 

oraz budynków szkolnych. 

Zmiany w planie wydatków na 2017r. 

Dział 600 rozdz.60013 § 6300: 

Utworzono plan w wysokości 29 140 zł na dotację celową dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na budowę dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny. 

Dział 750 rozdz.75023: 

Zmniejszono o 29 530 zł  plan na zakup usług. 

Dział 750 rozdz.75023, rozdz.75095, dział 801 rozdz.80195, dział 900 rozdz.90095: 

Przesunięto plan wydatków w wysokości 2 900 000 zł do odpowiednich działów i rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej, w ramach których realizowane będą zadania inwestycyjne związane             

z termomodernizacją budynków UG Lubicz, ZDGMiK oraz budynków szkolnych. 

Dział 754 rozdz.75405: 

Wykreślono plan 5 000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. 

Dział 754 rozdz.754128: 

Utworzono plan 5 000 zł na dotację dla OSP Grębocin na dofinansowanie zakupu 

inwestycyjnego. 

Dział 926 rozdz.92695: 

Zwiększono o 390 zł plan wydatków na sfinansowanie kosztów dzierżawy terenów zajętych pod 

miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym. 

Ad.10 

Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.  

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.  

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że projekt budżetu na 2017 rok został we właściwym terminie 

złożony do Biura Rady. Wszystkie procedury zachowano zgodnie z przepisami ustawy. 

Mówiąca podziękowała Radnym, że prace nad projektem budżetu przebiegały w dobrej, 

spokojnej atmosferze, że nie było „chciejstwa”. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok 

zawiera podstawowe, obligatoryjne zadania. Mówiąca oznajmiła, że zostaną zorganizowane 

komisje wyjazdowe, pod kątem oświetleń.   

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3 projektu uchwały. 

W każdej miejscowości jest problem drogowy. ZDGMiK powinien być bardziej mobilny 

i szybciej działać. Rada chciałaby, aby od marca rozpoczynały się już inwestycje. Należy też 

zastanowić się nad przeznaczeniem środków na działalność kulturalną, oświatową                                

i  wychowawczą – czy świetlica na Bocznej, czy może wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. 

Trzeba będzie wysondować, jakie są potrzeby w tym zakresie (jeśli tylko dwoje dzieci korzysta 

ze świetlicy środowiskowej to nie ma sensu jej prowadzić). 

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że mamy duże oczekiwania, 8 000 000 zł 

przeznaczonych na inwestycje stanowi ok. 9% budżetu, a więc coraz więcej środków na nie 

przeznaczamy. Dawniej tylko 2% było przeznaczanych na inwestycje. 



 

 

Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że w Radzie nie ma „chciejstwa” i zdaniem mówiącego 

mogłoby go nie być przez kolejne dwa lata. Radny przypomniał, że dwa lata temu Rada Gminy 

przyjęła program na 4 lata. Należałoby zatem dokonać analizy tego, co zostało zrobione, a co 

należy jeszcze zrobić, aby wywiązać się z wyborczych zobowiązań.  

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy ją zamknęła i poddała projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok pod głosowanie.  

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  

Uchwałę Nr XXIX/356/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok Rada podjęła 

jednogłośnie. 

Pani Przewodnicząca pogratulowała Panu Wójtowi i o godz. 10.00 ogłosiła przerwę. 

O godz. 10.15 wznowiono obrady sesji. 

Ad. 11 

Podjęcie uchwał: 

Ad. a) 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.  

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 . 

Uchwałę Nr XXIX/357/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lubicz Rada Gminy Lubicz  podjęła jednogłośnie. 

Ad. b) 

o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Lubickich Wodociągów Sp. 

z o.o. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Prezes Lubickich Wodociągów wyjaśnił, że zmiana w projekcie uchwały polega na tym, że 

pierwotnie nie mając pewności, że wszystkie zaplanowane wodociągi da się jeszcze w bieżącym 

roku wykonać, zapisano je do realizacji w 2017 r. W związku z faktem, że udało się dokończyć 

część ul. Oliwkowej w roku bieżącym, zmieniono treść uchwały. 

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0 . 

Uchwałę Nr XXIX/358/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. c) 

w sprawie uchylenia uchwały nr XII/108/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.  

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Ad. d) 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.                                                           

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/359/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. e) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.                                                           

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/360/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. f) 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.                                                           

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 



 

 

Uchwałę Nr XXIX/361/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. g) 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Spacerowa” w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.                                                           

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/362/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. h) 

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.                                                           

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/363/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Pan Wójt oznajmił, że w dniu dzisiejszym doszło jeszcze do kwoty środków przeznaczonych na 

profilaktykę 2, 89 zł.  

Ad. i) 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci 

w wieku do lat 5 w  prowadzonych przez  Gminę Lubicz przedszkolach oraz oddziałach 

przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/364/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. j) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r. 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.                                                     

Pani Skarbnik omówiła zmiany, w stosunku do materiałów przekazanych na komisje 

Dział 700 rozdz. 70004: 

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 19 000 zł na zakup kotła c.o. 

do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna 8. 

Dział 750 rozdz. 75023, 75095; dział 801 rozdz. 80195; dział 900 rozdz. 90095: 

Przesunięto między działami plan wydatków w wysokości 114 000 zł, z tego: 

- na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Lubicz – 22 673 zł, 

- na termomodernizację budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym – 22 673 zł, 

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 22 673 zł, 

- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym (stary i nowy 

budynek) – 45 448 zł, 

- na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubicz Górnym – 533 zł. 

Dział 750 rozdz. 75023; dział 851 rozdz. 85158:  

Przesunięto między działami plan wydatków w wysokości 1 616 zł na opłacenie rachunku 

za pobyt mieszkańca Gminy Lubicz w Izbie Wytrzeźwień.  

Dział 926 rozdz. 92695: 

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 37 zł na dzierżawę gruntu pod 

miejsca rekreacji. 

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.                                                                                      

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/365/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lubicz publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 



 

 

Uchwałę Nr XXIX/366/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

 Głosowanie: „za” – 15 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

Uchwałę Nr XXIX/367/2016 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto  jednogłośnie.  

Ad. 12 

Składanie interpelacji.  

Interpelacje na piśmie w sprawie ochrony przed dewastacją Lubickich Młynów złożyła Radna 

Teresa Klawińska 

Ad. 13 

Wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski przesłał pięć pism,                     

w których zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowanie w celu kontroli legalności uchwał 

Rady Gminy Lubicz z dnia 25 listopada 2016 r. dotyczących planów zagospodarowania 

przestrzennego, dając 1 dzień na ustosunkowanie się do nich i odpisanie, co jest zdaniem 

mówiącej, oburzające. Mimo, że sąd podjął korzystne dla gminy rozstrzygnięcie w stosunku do 

poprzednich planów, uznając, że to my mamy rację a nie wojewoda, znów otrzymujemy 

analogiczne pisma – oznajmił Pan Wójt. Mówiący poinformował, że zwróci się w styczniu                   

o spotkanie z wojewodą, aby poprosić o nielekceważenie przez służby wojewody Rady Gminy 

Lubicz, przez takie aroganckie zachowanie, dając jeden dzień na odpowiedź.  

Mecenas Rafał Olewicz dodał, że jest to skandaliczne zachowanie i celowe obejście prawa. Poza 

tym, dodał mówiący, NSA w uzasadnieniu przeprowadził pełną wykładnię przepisów, na którą 

zawsze można się powołać. 

Radna Anel oznajmiła, że jest oburzona sposobem realizacji inwestycji gazyfikacyjnej 

prowadzonej przez firmę DUON w Grębocinie. „Miejscowość ta jest cała rozkopana w glinie. 

Na ul. Widokową nie da się ani wejść, ani z niej wyjść. Na ul. Wiosennej zakopano rów 

odwadniający”. Mówiąca nie wyobraża sobie, aby firma DUON miała tę miejscowość w takim 

stanie zostawić. W związku z powyższym wnioskodawczyni prosi o szczegółowe dopilnowanie 

odbioru tej inwestycji, zwłaszcza w kwestii odtworzenia stanu dróg.  

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 

- prosi o namalowanie pasów (przejścia dla pieszych) na jezdni przy szkole podstawowej 

w Lubiczu Dolnym 

- ponownie zgłasza problem powstałego kanału (ul. Szkolna, Dworcowa, Młyńska)                           

w Lubiczu Dolnym, którym obecnie wciąż spływa woda, a przymarzając stwarza m.in. duży 

problem państwu W. z wyjściem z domu (na składany wcześniej wniosek w sprawie możliwości 

zlikwidowania skutków intensywnie płynącej wody  z jezdni dróg i posesji  terenu ul. 

Toruńskiej i Grębockiej, rynną w ul. Szkolnej i jezdnią ul. Młyńskiej i Dworcowej w Lubiczu 

Dolnym Radna otrzymała odpowiedź, że miejsce to będzie w czasie mrozu posypywane, ale 

zdaniem mówiącej to nie wystarcza, prosi więc o podjęcie bardziej radykalnych kroków w tej 

kwestii. 

Pan Wójt oznajmił, że trzeba będzie zrobić przepust pod skrzyżowaniem, jest to zadanie do 

zrobienia w ciągu roku, ale nie w chwili obecnej. 

Jeśli chodzi o przejście dla pieszych przy szkole na ul. Toruńskiej, będzie zbudowane przejście 

podniesione. Wymaga to przekopania w poprzek na długości ok. 5 metrów jezdni, zamknięcia  

na 3 dni ulicy, uruchomienia objazdu, zmiany oznakowania. Musi się to odbyć w czasie jak 

najbardziej dogodnym dla mieszkańców, być może wiosną w okolicach ferii wielkanocnych. 

Pani Karina Wroniecka - Radna Gronowa: 

 - dziękuje za nowy asfalt i piękną drogę przez wieś w Gronowie  

- prosi o namalowanie pasów (przejścia dla pieszych) na nowej jezdni w Gronowie. 

 - prosi o zwrócenie uwagi czy przystanki gminne i dojścia do nich są odpowiednio oświetlone.   

Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego: 

 - dziękuje za chodnik na ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym 



 

 

 - w imieniu osób dojeżdżających do PSZOK-u prosi o oczyszczenie rowu znajdującego się przy 

posesji p. C. (w chwili obecnej rów jest zasypany, zapchany śmieciami  i woda nie mając ujścia 

płynie drogą, zamarzając, powoduje duże utrudnienia) 

 - prosi o skończenie w przyszłym roku parkingu na terenie przedszkola „Chatka Puchatka” 

w Lubiczu Górnym. 

Pani Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka: 

 - zwraca uwagę na uciążliwość dziur i dołów znajdujących się w Lubiczu Górnym na ulicy 

Rzemieślniczej (przy sklepie) 

 -zwraca uwagę na poobrywane pobocza – zjazd z drogi krajowej nr 10 do Mierzynka. 

Pan Zbigniew Barcikowski – Radny Młyńca Pierwszego, Młyńca Drugiego i Józefowa: 

- prosi o utwardzenie wiosną głównej drogi dojazdowej z Szembekowa do jeziora Józefowo. 

Radna Magdalena Borowska wyraziła poparcie dla interpelacji Radnej Klawińskiej w sprawie 

ochrony przed dewastacją Lubickich Młynów. Mówiąca podkreśliła, że jest to nasze 

dziedzictwo kulturowe, wzmianka o nich pojawiła się już w 1280 roku. Radna podziękowała za 

całoroczną współpracę, podkreślając, że mimo różnicy zdań, Radni w sposób kulturalny potrafią 

ze sobą rozmawiać i że zaszczytem jest dla niej zasiadać w tej Radzie. 

Następnie Pani Przewodnicząca, Pan Wójt oraz Radni przekazali podziękowania i złożyli 

noworoczne życzenia. 

Ad. 14 

Zakończenie obrad.    

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie                 

i o godz. 11.35 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

Protokołowała                                                                    

 

Marzena  Robaczewska   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz 

 

 

                                                                                                                Hanna Anzel                                                                 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


