P r o t o k ó ł Nr XXXI/17
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 lutego 2017 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. 11.00. 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:
- punktu 3 - Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami
- punktu 4 - Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 3 Radni jednogłośnie
wypowiedzieli się za jego wycofaniem. (Głosowanie: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało
się”).
W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 4 Radni jednogłośnie
wypowiedzieli się za jego wycofaniem. (Głosowanie: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało
się”).
Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie. (Głosowanie: 14 - „za”, 0 –
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
(Głosowanie: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Ad. 3
Punkt wycofano z porządku obrad.
Ad. 4
Punkt wycofano z porządku obrad.
Ad. 5
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla „Lubickich Wodociągów” Spółki z o.o. w Lubiczu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/380/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/381/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/382/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. d)
w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/383/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/384/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/385/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/386/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie określenia kryteriów, uwzględnianych na drugim etapie rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest
organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryterium oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/387/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz,
liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/388/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków, które nastąpiły w stosunku do materiałów
przekazanych na komisje:
Dział 600 rozdz. 60004, 60016:
Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 200 000 zł na zakup
materiałów do bieżącego utrzymania dróg.

Dział 600 rozdz. 60016; dział 758 rozdz. 75818:
Podzielono rezerwę ogólną na inwestycje w wysokości 20 000 zł na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m.
Grębocin.
Dział 921 rozdz. 92109; dział 926 rozdz. 92605:
Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 3 000 zł w ramach
zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – upowszechnianie
aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych”. Zajęcia ruchowe dla
dorosłych odbywać się będą w świetlicy środowiskowej w Grębocinie.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/389/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dane budżetowe dla 2017 r. zostały zmienione stosownie do treści
uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 24 lutego 2017 r.
Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXI/390/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Składanie interpelacji.
Radna Teresa Klawińska złożyła interpelację na piśmie w sprawie naprawy i konserwacji asfaltu
położonego na ulicy Dworcowej po zakończeniu prac kanalizacyjnych.
Ad. 7
Wnioski i zapytania.
Radna Aldona Peregonczuk poprosiła o wycięcie drzew przy ruinach zamku w Złotorii zanim,
wejdą w życie zmiany obecnej ustawy. Pani Sekretarz oznajmiła, że nie jest to możliwe ze
względu na szczegółowe przepisy dotyczące obszaru chronionego.
Radny Juliusz Przybylski poprosił o pilną naprawę odcinka drogi od szkoły w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa do myjni – są potężne dziury grożące uszkodzeniem pojazdów.
Radna Magdalena Borowska:
- informuje, że mieszkańcy ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym czują się zawiedzeni brakiem
kanalizacji, która miała być zrobiona po wykonaniu przyłącza energetycznego (przyłącze już
istnieje)
- mieszkańcy wskazują na fatalny stan drogi ul. Przy Skarpie w Lubiczu Górnym
- mieszkańcy ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym pytają, czy jest przewidziane dofinansowanie
w formie dotacji przy wymianie pieców węglowych
- pan … pyta czy przy okazji remontu budynku gminnego przy ul. Bocznej można by założyć tam
instalację gazową.
Radny Zbigniew Barcikowski oznajmił, że w Młyńcach drogi są również problemem
i podziękował za projekt świetlicy w Młyńcu Drugim.
Radna Teresa Klawińska poinformowała, że termin oczyszczenia rowu melioracyjnego (Lubicz
Dolny, ul. Dworcowa) nie został dotrzymany (zgodnie z odpowiedzią miało to nastąpić
do 31.12.2016 r.).
Radny Marek Gliszczyński poinformował, że w Grabowcu odbyło się spotkanie w sprawie
komunikacji, uczestniczyło w nim ok. 15 osób, nie sformułowano na nim żadnych
konstruktywnych wniosków.
Pani Sekretarz oznajmiła, że Pani Sołtys Grabowca przesłała jej e-maila dotyczącego
kilkuminutowych przesunięć w rozkładzie jazdy autobusu oraz propozycji m.in. docelowego
przystanku przy Cinema City. Radni uznali za nieporozumienie dokonywanie kilkuminutowej
korekty.

Radna Karina Wroniecka:
- półtora roku temu GDDKiA wykopała rowy przy przystanku w Gronowie i wysypała dojście do
przystanku destruktem, który w obecnym stanie jest bardzo rozmyty i trudno się po nim poruszać.
Radna wnioskuje o wystosowanie pisma do GDDKiA o wykonanie projektu chodnika do
przystanku w Gronowie oraz jego realizacji w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do
przystanku
- prosi o ustalenie właściciela pozostałości po słupie energetycznym, który stoi w Gronowie
w pasie drogi gminnej – naprzeciwko siłowni zewnętrznej. Z uwagi na fakt, że w tym pasie
w przyszłości planowany jest chodnik, a obecnie są w planie nasadzenia drzew, dobrze byłoby,
aby ten słup został zdemontowany.
Mówiąca wyraziła pogląd, że obecny stan dróg być może jest spowodowany faktem
niewystarczającego utwardzenia w roku ubiegłym. Radna również stoi na stanowisku, aby
w pierwszej kolejności zająć się drogami.
Radna Mariola Falkowska poprosiła o przekazanie do zarządcy drogi wniosku o podjęcie
skutecznych działań w celu poprawienia fatalnego stanu drogi powiatowej na odcinku od Zakładu
Usług Poligraficznych BARTOREX w Krobi do Mierzynka.
Radny Bartosz Malicki:
- zwraca uwagę na fatalny stan drogi powiatowej w Rogowie przez wieś prosząc o zwrócenie się
do zarządcy drogi o podjęcie skutecznych działań w tej sprawie
- zamknięto drogę gminną (ul. Rogowska), bez uprzedzenia o tym mieszkańców, mieszkańcy są
też zaniepokojeni, że po tak krótkim czasie droga jest w tak złym stanie.
Pan Sołtys Sacharuk, w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy oznajmił, że nie ma rowu
odwadniającego wzdłuż drogi i przepustów co powoduje płynięcie wody i nanoszenie piasku na
drogę.
Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że wykonawca musi zrealizować podjęte zobowiązania
przetargowe. Mówiąca poinformowała, że otrzymała bardzo dużą ilość monitów i wniosków
w sprawie stanu dróg. Pierwszym problemem są ulice, na których trwa budowa domów.
Do budujących się posesji dojeżdżają duże i ciężkie pojazdy, które regularnie niszczą naprawiane
drogi. Gmina nie jest w stanie naprawiać co kilka dni tych samych dróg. W związku z powyższym
albo powinien być zakaz wjazdu tirów na drogi, kiedy jest mokro i błotniście, albo mieszkańcy,
którzy nie zechcą poczekać na zmianę aury, sami powinni naprawiać drogi, które rozjeżdżają
i niszczą.
Kolejny problem to budowa dróg gminnych. Zdaniem mówiącej z obecnego budżetu należy każdą
wolną kwotę przesuwać na drogi. Trzeba znaleźć miejsce, na którym można by składować
kruszywo, które trzeba pozyskać. Z dróg, na których są garby należałoby ściągnąć destrukt
i wykonać jakąś inna nawierzchnię. Mieszkańcy oczekują, że po zasypaniu dziur powinien
przejechać walec, aby efekt takich działań był lepszy i trwalszy. Radna Anzel oznajmiła, że drogi
są w chwili obecnej priorytetem i na nich trzeba się skupić, natomiast do sprawy basenu można
wrócić za dwa lata. Mówiąca poprosiła o przygotowanie informacji, jakie byłyby możliwości
inwestowania w drogi po usunięciu z budżetu pozycji dotyczących basenu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że mieszkańcy wszelkie pretensje dotyczące stanu dróg
powiatowych kierują pod adresem samorządu gminnego. Należy zatem napisać w „Gońcu
Gminnym”, które drogi na terenie gminy Lubicz należą do powiatu, gdzie i do kogo należy się
w ich sprawie zgłaszać.
Radny Jarosław Rybiński oraz Radna Teresa Klawińska zaproponowali, aby w „Gońcu Gminnym”
zamieścić duży artkuł (z zamieszczeniem map), kto jest zarządcą poszczególnych dróg
przebiegających przez gminę Lubicz.
Radny Ryszard Korpalski:
- prosi o przekazanie wykazu dróg, które są przygotowywane pod nakładkę asfaltową
- w kontekście decyzji Rady Gminy Lubicz o przystąpieniu do budowy drogi po bocznicy
w Lubiczu Dolnym, Radny wnioskuje o przygotowanie na komisje marcowe Rady Gminy Lubicz

stosownego projektu uchwały dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
O godz. 10.10 salę obrad opuściła Pani Sekretarz.
Pani Przewodnicząca Anzel odczytała korespondencję.
Jako pierwsze odczytano pismo od Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz przesłane stanowiska
(nr 1 i nr 2) Kujawsko – Pomorskiego Zespołu Parlamentarnego, przyjęte na posiedzeniu w dniu 13
lutego 2017 roku w Bydgoszczy.
Jako kolejne odczytano pismo Prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego - apel do Prezesa Rady
Ministrów Pani Beaty Szydło w sprawie realizacji drogi ekspresowej S – 10.
Następnie odczytano pismo Pana … dotyczące decyzji Wójta Gminy z 2012 r. Po dokonaniu analizy
całokształtu okoliczności sprawy, której skutkiem było rozstrzygnięcie administracyjne, Rada Gminy
nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, ani naruszenia obowiązującego prawa i tym samym
podtrzymała stanowisko wójta gminy w powyższej sprawie.
Następnie ustalono terminy kolejnych posiedzeń: 30 marca godz. 9.00 komisje połączone,
30 marca godz. 12.00 sesja.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że … zwrócił się o wsparcie imprezy „pożegnanie ze
sportem”, w czasie której będzie zaprezentowany promocyjny o gminie Lubicz. - Radni
zdecydowali o przeznaczeniu 2 500 zł z budżetu gminy na powyższa imprezę.
Radna Anzel oznajmiła, że odbyła spotkanie z Radą Rodziców z Lubicza Dolnego. Rodzice
poinformowali, że dzieci nie mają gdzie złożyć ubrań. Konieczny jest zakup szafek, których koszt
wyniesie ok. 12 000 zł. W szkole są klasy, w których znajdują się ławki z 1965 roku. W sali
komputerowej są odrapane krzesła. Zakup krzeseł to koszt ok. 5 000 zł. Część z nich można
naprawić, nie trzeba wszystkich wymieniać na nowe. Rodzice zgłaszają, że szkoła jest szara, smutna,
nie ma kolorów, kwiatków itp., za to są stare nienaprawione krzesła, brak szatni. Młyniec bardzo
zmienił wygląd szkoły, ożywił ją, ubarwił, więc i tu dzięki inwencji można wprowadzić dużo
pozytywnych zmian, podkreśliła mówiąca. Radny Barcikowski zgodził się z powyższą wypowiedzią.
Szkoła w Lubiczu Dolnym kojarzy się ze Świętem Niezapominajki, można by ten symbol namalować
na ścianach byłoby miło i barwnie. Radna Anzel podkreśliła, że szkoła w Lubiczu Dolnym jest
czysta, ale brakuje w niej ducha i kolorów.
Radny Przybylski odwołał się do wcześniejszej metamorfozy Szkoły Podstawowej w Gronowie
podkreślając, że pozytywne zmiany są możliwe przy odrobinie kreatywności. W Lubiczu Górnym
pracownicy też odnawiali stare ławki i krzesła, które radykalnie zmieniły wygląd i estetykę sal
lekcyjnych.
Radna Anzel w nawiązaniu do przedmówcy oznajmiła, że również uważa, iż stare meble można
wyremontować i nie ma potrzeby za każdym razem kupować nowych sprzętów. Rada Rodziców
z Lubicza Dolnego zwracała również uwagę na fakt, iż szkoła otwarta jest tylko do godz. 15.00.
Po południu powinny odbywać się zajęcia z angielskiego, robotyki, czy jakieś inne – podkreśliła
Przewodnicząca Rady. Rodzice są chętni do współpracy, pytali w czym mogliby pomóc.
Radna Borowska podkreśliła, że najważniejsze jest wspólne działanie oraz porozumienie pomiędzy
dyrekcją, rodzicami i uczniami. W Lubiczu Górnym pojawiały się ciekawe pomysły i propozycje –
np. za pieniądze ze sprzedaży makulatury zakupiono farby i namalowano na holu szablony
do skakania, uczono grać w gumę itp.
Radna Klawińska oznajmiła, że w Lubiczu Górnym są duże hole, jest przestrzeń, czego nie ma
w szkole w Lubiczu Dolnym. Radna zaproponowała, aby w czasie najbliższych komisji
wyjazdowych obejrzeć Szkołę Podstawową w Lubiczu Dolnym, na co Radny Rybiński zwrócił
uwagę, że wygląd szkoły to rola dyrektora i pracowników.
Radna Anzel podkreśliła raz jeszcze, że rodzice chwalą, że w szkole w Lubiczu Dolnym jest
wspaniała kadra, jest czysto, trzeba natomiast zadbać o estetykę, funkcjonalność i o to, aby
w szkole mogły odbywać się zajęcia dodatkowe również po godzinie 15.00.
Radna Karina Wroniecka oznajmiła, że to wszystko o czym przed chwilą była mowa, to może nie jest
wina Pani Dyrektor SP w Lubiczu Dolnym. Może pisze ona wnioski do budżetu, które nie są po
prostu uwzględniane. Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gronowie też pisze wnioski o wykonanie
chodnika i nie są one realizowane. Może to nasza wina, że nie realizuje się tych czy innych

oczekiwań, bo wciąż mówimy o oszczędzaniu i tego oczekujemy od ZEASiP-u, skonkludowała
mówiąca.
Radna Maria Błaszczyk zapytała, czy jeśli do końca czerwca nie będzie realizowana gazyfikacja to
czy będzie zrobiona ul. Piaskowa w Złotorii, na co otrzymała twierdzącą odpowiedź.
Radny Marek Gliszczyński oznajmił, że Pani Buczeń ustaliła warunki, że od 1 kwietnia wejdą
maszyny, ale zdaniem mówiącego trzeba zacząć wcześniej, bo w marcu będzie bardzo zła sytuacja na
drogach.
Radna Anzel oznajmiła, że jak warunki atmosferyczne pozwolą, to prace na drogach zaczną się
wcześniej.
Radna Teresa Klawińska zawnioskowała o ustawienia pojemnika na śmieci przy ławeczce na
przystanku w stronę Lubicza Górnego (kosz na śmieci znajduje się pod wiatą, a do niej jest daleko,
wokół ławeczki jest mnóstwo petów).
Ad.8
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 11.00 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

