
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXIII/17 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 28 kwietnia 2017 r. 

 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz. 

Otworzyła o godz. 8.00 a zakończyła o godz. 11.15. 

Powitała przybyłych, poinformowała, że świąteczny wystrój sali obrad jest związany                          

z przypadającym na 2 maja Świętem Flagi i przypomniała symbolikę naszych barw narodowych.  

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku. 

Nie zgłoszono żadnych spraw do porządku obrad. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Lubiczu na temat bezpieczeństwa publicznego                                                 

w gminie Lubicz za 2016 rok. 

Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu przedstawił prezentację, pokazując twarde dane, 

statystyki dotyczące dynamiki przestępczości na terenie gminy Lubicz (a także gmin Obrowo              

i Czernikowo), dane ogólne, zestawienie z innymi gminami. Omówił przestępstwa o charakterze 

kryminalnym, stan bezpieczeństwa na drogach, podał dane dotyczące rannych w wyniku zdarzeń 

drogowych w latach 2013 – 2016. Przedstawił dane dotyczące ofiar śmiertelnych zdarzeń 

drogowych w latach 2013 – 2016, podał informacje dotyczące kolizji na terenie powiatu 

toruńskiego w latach 2013 – 2016 oraz wypadków. Komendant Lewandowski omówił też zadnia 

dzielnicowych i pracę poszczególnych referatów komisariatu. Poinformował, że w roku 2016 na 

terenie gmin Lubicz, Czernikowo, Obrowo łącznie odnotowano kolejny spadek przestępstw, 

jednocześnie Komisariat w Lubiczu odnotował wzrost wykrywalności sprawców przestępstw. 

Radna Anzel oznajmiła, że w Grębocinie na  ul. Szkolnej (naprzeciwko świetlicy) postawiono  znak 

„zakaz zatrzymywania się i postoju.”  Jest też tabliczka że nie dotyczy zajęć w świetlicy. Tabliczka 

jest regularnie zrywana. Policja jest kilka razy w tygodniu wzywana. Czy nie jest to złośliwość                   

i nadużywanie? 

Komendant Lewandowski zadeklarował, że przyjrzy się częstotliwości wyjazdów w to miejsce.      

Radna Anzel  zawnioskowała aby zastanowić się nad oznakowaniem, które zlikwiduje możliwość 

nadużywania – znak „zakaz zatrzymywania się i postoju”  - Grębocin ul. Szkolna (naprzeciwko 

świetlicy) - w czasie zebrań z rodzicami w szkole lub spotkań mieszkańców w świetlicy 

środowiskowej brakuje miejsc parkingowych i mieszkańcy  „parkują na zakazie” co z kolei 

powoduje wzywanie policji, przed postawieniem wspomnianego znaku w pasie drogowym stała 

przyczepa dla konia, która stwarzała zagrożenie bezpieczeństwa (samochody wjeżdżały na 

chodnik). 

Radny Juliusz Przybylski zwracając się do komendanta Lewandowskiego wyraził pogląd, że byłoby 

również zasadnym postawienie znaku „zakaz zatrzymywania się i postoju” w obrębie bramy 

wjazdowej do Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym. 

Radny Ryszard Korpalski, podziękował za dobrą pracę policji oraz za widoczne w sołectwach 

patrole.  

Radna Anzel dodała, że praca z komendantem Lewandowskim dobrze się układa, widać 

zaangażowanie w profilaktykę, dzielnicowi są w stałym kontakcie ze szkołami   i sołtysami. 

Mówiąca na ręce sprawozdawcy złożyła podziękowanie dla policjantów z Komisariatu w Lubiczu 

za zaangażowanie i dobrą współpracę. 

Przewodnicząca Rady wyraziła jednocześnie prośbę, aby w zebraniach wiejskich                               

w poszczególnych sołectwach uczestniczyli dzielnicowi, a nie przypadkowi policjanci. 

 



 

 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące działalności 

OSP na terenie gminy Lubicz za 2016 rok. 

Pan Ryszard Korpalski - Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego OSP  RP w Lubiczu w swoim 

wystąpieniu przedstawił informacje dotyczące członków OSP,  liczby i wyposażenia jednostek OSP 

na terenie gminy, w tym jednostek będących w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. 

Sprawozdawca poinformował, że zmniejszyła się ilość członków w porównaniu do roku ubiegłego 

z 436 do 416, a z kolei wzrosła liczba uprawnionych do działań ratowniczo – gaśniczych z 157 do 

166. W 2016 r. na terenie gminy Lubicz zwiększyła się ilość zdarzeń, która jest największa                        

w powiecie toruńskim. Następnie mówiący przedstawił statystykę zdarzeń. Mierzynek prowadzi 

działalność prewencyjną, poinformował mówiący. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP             

w Lubiczu zwrócił też uwagę na problemy  z gotowością, kierowcami i długotrwałymi szkoleniami. 

Odniósł się też do zmian w finansowaniu proponowanych przez MSWiA i zakłady 

ubezpieczeniowe. 

Mówiący podziękował Panu Wójtowi, Pani Przewodniczącej oraz  pracownikom urzędu za  dobrą 

współpracę, finansowanie, pomoc, zrozumienie i życzliwość.  

Radna Anzel oznajmiła, że samorząd gminny  szczyci się dobrą współpracą z Ochotniczą Strażą 

Pożarną. Strażacy nie tylko gaszą pożary, ale biorą też udział w uroczystościach lokalnych                                         

i kościelnych. Cieszy też, że w niektórych jednostkach doszło do zwiększonej aktywności, widać 

nowe pomysły i chęć jeszcze lepszej i efektywniejszej  pracy. Mówiąca złożyła podziękowanie 

Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu za wspaniałą służbę ochotników na 

rzecz społeczności lokalnej.  

Radna Teresa Klawińska podkreśliła, że należy wspierać OSP również ze względu na kulturalną, 

chętnie działającą społecznie młodzież. 

Pan Wójt podkreślił, że bardzo sobie ceni działalność OSP. Jest to stowarzyszenie skupione 

pokoleniowo w poszczególnych miejscowościach. Wystarczy powódź, czy jakiś inny kataklizm, by 

zauważyć jak bardzo OSP jest potrzebna. Poza tym jest formacją, która wychowuje do pracy na 

rzecz innych.   

Ad. 5 

Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla gminy Lubicz. 

Radna Anzel oznajmiła, że na komisjach połączonych szczegółowo omówiono ocenę zasobów 

pomocy społecznej za 2016 rok dla gminy Lubicz. 

Radni jednogłośnie przyjęli ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla gminy Lubicz 

(głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

    Ad. 6 

Przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 

2016. 

    Tematyka gospodarki odpadami komunalnymi szczegółowo została omówiona na komisjach 

połączonych.  

     Przewodnicząca Rady poinformowała, że na komisjach połączonych Radni wnioskowali                      

o utworzenie drugiego PSZOK-u w północnej części gminy (np. po stronie ul. Olsztyńskiej) – 

ułatwiłoby to mieszkańcom z tej części gminy dojazd i odciążyłoby ulicę Promową.   

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przyjęcie analizy stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi z terenu gminy Lubicz za rok 2016. 

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Radni jednogłośnie przyjęli powyższą analizę. 

O godz. 9.15 ogłoszono 15 – minutową przerwę. 

O godz. 9.30 wznowiono obrady.  

Ad. 7 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 30 marca – ostatnia sesja 

 - 30 marca – Walne Zgromadzenie LGD Podgrodzie Toruńskie 

 - 31 marca – Bruksela - posiedzenie Komisji Edukacji 



 

 

 

 - 4 kwietnia – narada z sołtysami  

 - 4 kwietnia – wręczenie nagród uczennicom ze szkoły podstawowej w Lubiczu Dolnym za udział 

w konkursie plastycznym promującym język i kulturę regionu organizowanym przez grupę 

polityczną Przymierze Europejskie (European Alliance)  

 - 4 kwietnia – spotkanie dyskusyjne w NIK na temat wspierania przedsiębiorczości (udział                

w charakterze reprezentanta samorządu) 

 - 10 kwietnia – narada w sprawie szynobusu 

 - 19 kwietnia - posiedzenie zespołu do spraw edukacji KWRiST 

 - 19 kwietnia  - wizyta w Ministerstwie Sportu 

 - 20  kwietnia  - narada z kierownikami oraz narada techniczna 

 - 20  kwietnia - spotkanie z Radą Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej w Lubiczu 

Dolnym  

 - 21 – 23 kwietnia – targi inwestycyjne w Nadarzynie 

 - 22 kwietnia – jubileusz 10 – lecia Klubu Seniora Arka z Lubicza Dolnego 

 - 23 – 25 kwietnia – Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich  Rzeczypospolitej Polskiej            

w Toruniu 

 - 27 kwietnia – spotkanie z wójtami okolicznych gmin w Nieszawce. 

Następnie Pan Wójt omówił zagadnienia inwestycyjne: 

 - zakończyła się naprawa dróg gruntowych 

 - trwa remont dróg asfaltowych  

 - w związku z wejściem firmy DUON z gazyfikacją część dróg będzie robiona dopiero                       

w drugim półroczu 

 - parki w Złotorii, Lubiczu Górnym, Krobi i Grębocinie będą urządzone i oddane w 2018 roku   

(Pan Wójt przedstawił Radnym koncepcję graficzną parku w Lubiczu Górnym) 

 - fundusz sołecki jest sukcesywnie realizowany 

 - place zabaw będą remontowane, uzupełniane, a w Lubiczu Górnym powstanie nowy 

 - w Grabowcu przy kompleksie sportowym wykonano dużo nasadzeń 

 - tereny zielone będą utrzymywane w każdej miejscowości.  

     Ad. 8 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. 

- udział w kiermaszu wielkanocnym organizowanym przez LGD 

 - wyjazd z Panią Sekretarz na Forum Kobiet 

 - złożenie życzeń Pani M. świętującej jubileusz 100 – lecia urodzin 

 - udział w obchodach 10 – lecia Klubu Seniora Arka 

 - bal dobroczynny w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym 

 - zwraca uwagę na zły stan drogi  na ul. Widokowej  w Grębocinie po pracach prowadzonych przez 

DUON, prosi o podjęcie stosownych działań w kierunku doprowadzenia ulicy do stanu 

wcześniejszego 

- udzielenie wywiadów do gazety „Nowości” oraz  „Poza Toruń” 

- udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej                                            

w Toruniu. 

Ad. 9 

Podjęcie uchwał:  

Ad. a) 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                         

w Lubiczu za rok 2016 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/412/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

 

 



 

 

 

Ad. b) 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz                               

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                   

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/413/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. c) 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/414/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. d) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/415/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. e) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/416/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. f) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/417/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. g) 

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 : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/418/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. h) 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej                 

w Mierzynku 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/419/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. i) 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/420/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 



 

 

 

Ad. j) 

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy 

drodze powiatowej nr 2010 w miejscowości Jedwabno  

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/421/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. k) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz w latach 2014 - 2018   

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/422/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. l) 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika przy 

drodze powiatowej nr 2036 Krobia - Mierzynek 

Projekt uchwały był omawiany na komisjach połączonych.  

Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/423/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. ł) 

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 dochodów oraz w planie wydatków, które nastąpiły                    

w stosunku do materiałów przekazanych na komisje połączone (zgodnie z projektem uchwały                 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok). 

     Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XXXIII/424/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. m) 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

     Pan Wójt odczytał  projekt uchwały.  

Głosowanie : 12 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

    Uchwałę Nr XXXIII/425/2017 Rady Gminy Lubicz  w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 10 

Składanie interpelacji  

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji. 

Ad. 11 

Wnioski i zapytania. 

Przewodnicząca Rady odczytała dwa  pisma p. dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – 

prośbę o modernizację kuchni i stołówki szkolnej oraz prośbę o sfinansowanie zakupu placu zabaw 

dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz mieszkańców Lubicza Górnego. 

Następnie odczytano pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

Jako kolejne odczytano pismo, jakie w odpowiedzi na wniosek Pani … dotyczący naprawy dróg 

gminnych ul. Rycerskiej oraz Szlacheckiej w Krobi skierował ZDGMiK. 

Następnie przedstawiono pismo ZDGMiK dotyczące zadłużenia p. … zam. w Lubiczu Górnym. 

Stanowisko Rady – warunkiem dalszego rozpatrywania wniosku Pani … dotyczącego wykupu 

gruntu jest uiszczenie przez nią zadłużenia z tytułu obsługi komunalnej.  

Następnie przedstawiono nową propozycję p. …dotyczącą przebiegu drogi po tym jak p. …nie 

wyraziła zgody na wykup gruntu. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że jest to droga Skarbu 



 

 

 

Państwa, najpierw geodeta ze Starostwa Powiatowego musi ją wytyczyć, potem może nastąpić 

przekazanie.  

Stanowisko Rady – rozpocząć procedurę. 

Jako kolejne odczytano pismo Pani … ze Złotorii w sprawie przywrócenia funkcji rolniczej dla 

działki …w Złotorii.     

Stanowisko Rady – Rada nie wyraża zgody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. 

Następnie odczytano pismo Pani Kierownik ZDGMiK dotyczące kosztów budowy oświetlenia                 

w Lubiczu Dolnym przy S10 (ul. Toruńska) na odcinku od granicy administracyjnej w rejonie 

ronda do wiaduktu autostradowego – w związku z wnioskiem pani … .  

Stanowisko Rady – w chwili obecnej nie ma w budżecie wolnych środków z których mogłaby być 

sfinansowana powyższa inwestycja, nie mniej jednak budowa oświetlenia drogowego zostanie ujęta 

w założeniach do projektu budżetu gminy Lubicz na rok 2018. 

Następnie odczytano pismo Pani … - wniosek o wykup działki o numerze …, która w planie 

zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod drogę publiczną (działka sąsiadująca,                      

która posiada bezpośredni wyjazd na działkę przeznaczoną pod drogę publiczną została sprzedana). 

Następnie Pan Wójt oznajmił, że Gmina Chełmża przystąpiła do Toruńskiego Klastra Energii 

„Energia Gotyku.” Na kolejnym posiedzeniu komisji połączonych mówiący przedstawi szersze 

informacje dotyczące tego zagadnienia. Pan Wójt zaproponuje też Radzie Gminy Lubicz podjęcie 

na kolejnej sesji uchwały intencyjnej w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa 

samorządowego w Polsce.  

Jako kolejne odczytano pismo Państwa … – wniosek o dofinansowanie przepompowni kanalizacji. 

Rada Gminy wyraziła zgodę.  

Pan Marek Gliszczyński – Radny Nowej Wsi, Kopanina i Grabowca: 

 - pyta czy Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął już jakieś kroki w sprawie ścieżki pieszo – 

rowerowej biegnącej przez Nową Wieś 

 - prosi o naprawienie (przynajmniej części) drogi do PSZOK-u w Nowej Wsi (dochodzi do 

uszkodzeń pojazdów) 

- prosi o wystąpienie do zarządcy drogi o podcięcie krzewów w Nowej Wsi – ul. Akacjowa (przy 

krzyżu).  

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 

 - 18 kwietnia br. o godz. 13.30 nastąpiła kolejna awaria linii energetycznej na posesji p. …              

w Lubiczu Dolnym, Radna prosi o interwencję 

 - po raz kolejny prosi aby pracownicy ZDGMiK używając podkaszarki osłaniali drzewa                     

i chronili je przed zniszczeniem 

Pan Jarosław Rybiński – Radny Krobi: 

 - pyta jakie są przewidziane działania odnośnie ul. Orzechowej w Krobi 

 - pyta kiedy będą asfaltowane ulice: Orszta i Wiejska w Krobi 

Pani Maria Błaszczyk - Radna Złotorii: 

 - pyta kiedy będzie skanalizowana ulica Szkolna i Ciechocińska w Złotorii 

 - pyta czy budynek, w którym znajduje się biblioteka w Złotorii będzie przyłączony do gazociągu 

 - pyta kiedy będzie asfaltowana ul. Piaskowa w Złotorii 

Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego: 

 - poddaje pod rozwagę możliwość stworzenia programu partnerskiego pomiędzy gminą                   

a przedsiębiorcami (chodzi o karty rabatowe, które wydrukowałaby gmina dla określonych grup 

mieszkańców, dzięki którym ci mogliby uzyskiwać upusty i bonifikaty, korzystając z usług 

przedsiębiorców). 

Radna poinformowała, że Państwo … będą w najbliższą sobotę obchodzili jubileusz 70 – lecia 

pożycia małżeńskiego. 

Pani Mariola Falkowska - Radna Lubicza Górnego i Mierzynka zapytała czy będzie poszerzona 

część ul. Farmerskiej, zgodnie z wnioskami z komisji wyjazdowych z 6 kwietnia br.    

Pani Hanna Anzel  - Przewodnicząca Rady: 



 

 

 

- wnioskuje, aby poszerzenie ul. Farmerskiej potraktować jako priorytet a pozostałe działania 

związane z jej urządzeniem uwzględnić w planie finansowym i zawrzeć w prowizorium 

budżetowym na 2018 rok 

 - jeśli zgłoszone przez Radę wnioski będą realizowane w terminie późniejszym lub ich realizacja 

wymaga dodatkowego omówienia lub wyjaśnienia to kierownicy, dając odpowiedź pisemną na 

wnioski, są zobowiązani do podania terminu przedstawienia i omówienia tych zagadnień  

 - prosi o przedstawienie przez Prezesa Falka harmonogramu realizacji wodociągów                        

(z załącznika inwestycyjnego do taryfy), Rada Gminy oczekuje też podjęcia stosownych działań                  

w związku z dużymi ubytkami wody 

 - prosi o przygotowanie informacji jak wygląda ściągalność opłat za wodę 

 - prosi o przygotowanie na czerwcowe komisje połączone informacji dotyczącej sytuacji mieszkań 

komunalnych i socjalnych, przedstawienie programu gospodarki mieszkaniowej na kolejne lata                 

(z uwzględnieniem m.in. wzrostu czynszu w mieszkaniach komunalnych i Ośrodku Zdrowia                      

w Grębocinie). 

Radna Anzel poinformowała, że z okazji Dnia Dziecka 30 maja do 1 czerwca uczniowie                              

z poszczególnych szkół będą brali udział w debatach z przedstawicielami samorządu gminnego. 

Następnie ustalono, że czerwcowe komisje połączone zamiast 23, odbędą się 22 czerwca                          

o godz. 14.00. 

Ad. 12 

Zakończenie obrad.   

Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie,                   

i o godz. 11.15 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                        Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz  

                                                                                                                      Hanna Anzel 


