P r o t o k ó ł Nr XXXII/17
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 30 marca 2017 r.
Obecni - wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.
Otworzyła o godz. 12.00 a zakończyła o godz. 13.25. Powitała przybyłych, na podstawie listy
obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku.
Pan Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki
i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016”
- w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały
nr XXIX/510/17 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.
W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna Radni jednogłośnie
(11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”) opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do
porządku obrad.
Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (11- „za”, 0 – „przeciw,” 0 –
„wstrzymało się”).
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- 1 marca – spotkanie z PGNIG-e
- 2 marca – spotkanie ze Starostą Toruńskim, m.in. w sprawie ZIT
- 4 marca – Gminny Dzień Kobiet
- 13 – 14 marca – spotkanie z wójtami Opolszczyzny
- 15 marca –udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty "Edukacja
Przyszłości" odbywającej się w CKK Jordanki w Toruniu
- 20 marca –Warszawa - Zespół Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST
- 21 – 23 marca – sesja plenarna Komitetu Regionów w Brukseli
- 24 marca – wizyta z udziałem Pani Przewodniczącej Hanny Anzel w Starostwie Powiatowym
- 25 marca – udział w uroczystości z okazji 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej
- 27 marca – spotkanie z wójtami gmin powiatu toruńskiego
- 28 marca – spotkanie w sprawie szynobusu
- 29 – 30 marca – Warszawa – KWRiST
- inwestycje w Lubiczu Górnym finansowane z udziałem środków zewnętrznych rozpoczną się
w drugiej połowie roku
- wprowadzamy reformę edukacji
- fundusz sołecki jest realizowany.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
- podziękowanie dla Pana Wójta za zorganizowanie Gminnego Święta Kobiet, Radnym oraz
Sołtysom za zorganizowanie występu artystycznego
- udział wraz z Panią Sekretarz w Dniu Kobiet w Rogowie
- spotkanie z Radą Rodziców z Młyńca Pierwszego
- wizyta wraz z Panem Wójtem w Starostwie Powiatowym

- udział w spotkaniu z posłem Janem Krzysztofem Ardanowskim
- udział w uroczystości z okazji 25-lecia istnienia diecezji toruńskiej.
Ad. 5
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej
w miejscowości Lubicz Dolny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/391/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej
w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/392/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/393/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz
Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/394/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny
i Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/395/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31
sierpnia 2019 r.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/396/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/397/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. h)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Lubickim Wodociągom sp. z o.o. części
zadań dotyczących kultury fizycznej i turystyki
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/398/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/399/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/400/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/401/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. l)
w sprawie uchylenia uchwały 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.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/402/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. ł)
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/403/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. m)
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2017 roku
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/404/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. n)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Hetmańska” w miejscowości Krobia i Mierzynek
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

Uchwałę Nr XXXII/405/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. o)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Fantazyjna” w miejscowości Krobia
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/406/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały - w sprawie przyjęcia
regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
azbestowych z obszaru Gminy Lubicz.
Głosowanie : 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/407/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały - w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016”
Głosowanie : 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/408/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały - w sprawie uzgodnienia
projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXIX/510/17
Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r.
Głosowanie : 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/409/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. p)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok
Pani Skarbnik odczytała zmiany w planie dochodów.
W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przesunięto między paragrafami plan dochodów:
- dział 700 rozdz. 70004 – w wysokości 3 000 zł,
- dział 756 rozdz. 75618 – w wysokości 10 000 zł,
- dział 852 rozdz. 85214 – w wysokości 3 000 zł,
- dział 852 rozdz. 85216 – w wysokości 6 000 zł,
- dział 852 rozdz. 85219 – w wysokości 50 zł,
- dział 855 rozdz. 85501 – w wysokości 10 000 zł,
- dział 855 rozdz. 85502 – w wysokości 20 000 zł.
Dział 758 rozdz. 75814
Zwiększono o kwotę 2 200 zł plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu części wydatków
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
Dział 855 rozdz. 85503
Utworzono plan dochodów w kwocie 150 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).
Dział 855 rozdz. 85595
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 lutego 2017 r.
Nr WFB.I.3120.3.5.2017 utworzono plan dochodów w kwocie 12 360 zł na wypłatę
jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi – wsparcie kobiet w
ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).
Dział 900 rozdz. 90015
Wykreślono plan dochodów w wysokości 470 000 zł z tytułu dotacji na modernizację
oświetlenia ulicznego w Lubiczu Górnym.

Dział 900 rozdz. 90078
Wykreślono plan dochodów w wysokości 60 000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa
na zadania związane z usuwaniem osuwisk ziemi.
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017r.
Dział 600 rozdz. 60016
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 000 zł na leasing
operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK.
- Zwiększono o kwotę 12 500 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu
Dolnym.
- Zwiększono o kwotę 18 450 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji
projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy
kościele w Grabowcu.
- Zwiększono o kwotę 90 000 zł plan wydatków na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających
do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.
- Przesunięto plan wydatków w wysokości 21 657,00 zł z zadania pn. „Przebudowa
drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realizacja w ramach PROW) na zadanie
pn. „Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej
(realizacja w ramach PROW)”, jednocześnie zwiększono plan na w/w zadanie o kwotę
26 500 zł (21 657 + 26 500 = 48 157 zł).
- Wykreślono z budżetu zadanie pn. „Zakup małego ciągnika od Spółdzielni Socjalnej
Lubiczanka”.
Dział 600 rozdz. 60016; dział 758 rozdz. 75818
Przesunięto rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł na rezerwę ogólną
na inwestycje. Jednocześnie rozdysponowano w/w rezerwę w łącznej wysokości 62 500 zł
na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych
dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym.
Dział 600 rozdz. 60017
Utworzono plan wydatków w wysokości 28 811 zł na projekt zagospodarowania terenu
przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym.
Dział 700 rozdz. 70004
Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 000 zł na zadanie pn. „Zakup
oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu
Górnym”.
Dział 754 rozdz. 75412
- Wykreślono plan dotacji w wysokości 6 000 zł na sfinansowanie zakupów
inwestycyjnych dla OSP w Gronowie. Jednocześnie wprowadzono plan dotacji
w wysokości 15 000 zł na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem
przez OSP Gronowo.
- Utworzono plan wydatków w kwocie 80 000 zł na dotację na zakup średniego
samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu.
Dział 754 rozdz. 75421
Zmniejszono o kwotę 9 000 zł plan wydatków na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 rozdz. 80101
W związku z nadaniem imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym przesunięto
między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 000 zł na zakup sztandaru z niezbędnymi
akcesoriami.
Dział 801 rozdz. 80104, 80149; dział 854 rozdz. 85404
Przesunięto między działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 6 213 zł na dotacje
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.
Dział 801 rozdz. 80110
Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 22 500 zł na wyjazdy związane
z edukacją patriotyczną.
Dział 801 rozdz. 80148, 80150
Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 6 300 zł na zakup
zmywarki z funkcją wyparzania do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubiczu Dolnym.
Dział 855 rozdz. 85503
Utworzono plan wydatków w wysokości 150 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację
zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.), z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 125 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 zł.
Dział 855 rozdz. 85595
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 lutego 2017 r.
Nr WFB.I.3120.3.5.2017 utworzono plan wydatków w wysokości 12 360 zł – wsparcie kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.), z tego:
- 12 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości
4 000 zł,
- 350 zł na zakup materiałów biurowych,
- 10 zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń.
Dział 900 rozdz. 90004; dział 921 rozdz. 92109
Przesunięto między jednostkami, działami i rozdziałami plan wydatków w wysokości 1 000 zł
na utrzymanie zieleni w obrębie dróg, ulic i placów gminnych na terenie Gminy Lubicz.
Dział 900 rozdz. 90015
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 000 zł na realizację
oświetleń drogowych.
- Wykreślono plan wydatków w wysokości 580 000 zł na modernizację oświetlenia
ulicznego w Gminie Lubicz w kierunku energooszczędności.
Dział 900 rozdz. 90078
Zmniejszono o kwotę 100 000 zł plan wydatków na wykonanie dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej dotyczącej usunięcia osuwisk ul Antoniewo, Lampusz w Lubiczu
Dolnym.
Dział 921 rozdz. 92109
Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 270 zł w ramach zadania
z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – upowszechnianie
aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych”.
Dział 926 rozdz. 92605
Zwiększono o kwotę 2 500 zł plan wydatków na organizację imprezy sportowej.

Dział 926 rozdz. 92695
Zwiększono o kwotę 20 000 zł plan wydatków na przygotowanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria,
Grębocin, Krobia).
Pani Skarbnik poprosiła o wprowadzenie korekty w tytule - zamiast tytułu „modernizacja drogi
ulicy Lipowej w Gronowie” (Dział 600 rozdz. 60016 § 6050), gdzie nazwa Lipowa jest nazwą
zwyczajową wprowadzić zapis – „modernizacja drogi nr 100738 C w Gronowie”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wprowadzenie powyższej zmiany.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Powyższą zmianę wprowadzono jednogłośnie.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/410/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. r)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXII/411/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Składanie interpelacji.
Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 7
Wnioski i zapytania.
Radna Teresa Klawińska poinformowała, że teren lubickich młynów upodobali sobie nieletni,
urządzając tam survivalowe zabawy. W ostatnim czasie mieszkańcu zauważyli i usłyszeli głośne
wybuchy dobiegające z młyna, widzieli starsze dzieci biegające po dachu młyna. Mówiąca
oznajmiła, że należałoby wymusić na właścicielu zapewnienia profesjonalnej, najlepiej
całodobowej ochrony obiektu przed wandalami i następstwami ewentualnych tragicznych zdarzeń.
Na prośbę klubu seniora „Arka” i Stowarzyszenia Kulturalnego „Pokolenia” Radna zwraca się o
zakup większej ilości krzeseł do świetlicy w Lubiczu Dolnym.
Radny Juliusz Przybylski poprosił o zwrócenie się do kierownictwa sklepu NETTO
o uporządkowanie terenu wokół budynku.
Następnie odczytano pismo p. …… z Lubicza Dolnego – wniosek o ustanowienie dojazdu do
działki nr …….obręb Mierzynek, poprzez przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr
…...
Przewodnicząca Rady poprosiła o przygotowanie informacji dotyczącej powyższego wniosku na
najbliższe komisje połączone.
Następnie odczytano pismo Przewodniczącej Sejmu Gimnazjum nr 1 w Lubiczu dotyczące
sfinansowania projektu „Gmina Lubicz moją mała ojczyzną”.
Rada zaaprobowała powyższy wniosek, wyrażając zgodę na jego sfinansowanie.
Ad.8
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 13.25 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

