
 

 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XXXV/17 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 czerwca 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. 12.00. Powitała przybyłych, na podstawie listy 

obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt poprosił o  wprowadzenie do porządku obrad 5 projektów uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia do realizacji „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C                              

w Województwie Kujawsko-Pomorskim” na terenie Gminy Lubicz 

2) w sprawie przystąpienia do „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych                           

w kierunku tętniaka aorty brzusznej” 

3) w sprawie dofinansowania w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” 

4) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Józefowo 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                           

w Lubiczu 

W głosowaniu jawnym nad każdym projektem uchwały z osobna, Radni jednogłośnie (15- „za”, 0 – 

„przeciw,” 0 – „wstrzymało się”) opowiedzieli się za ich wprowadzeniem do porządku obrad.  

Całokształt porządku obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie. (15- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – 

„wstrzymało się”). 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.   

Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie. 

Ad. 3 

Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - 26 maja – ostatnia sesja 

 - 26 maja –wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie  

 -26 maja – na zaproszenie Ks. Proboszcza z Lubicza Górnego uczestnictwo w uroczystościach 

parafialnych oraz spotkaniu z Ks. Biskupem Ordynariuszem Meringiem, który podziękował m.in. za 

wieloletnie wspieranie prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach sakralnych w gminie 

Lubicz  

 - 27 maja – jubileusz Ks. Proboszcza Feliksa Wnuka - Lipińskiego  

 - 29 maja – uroczystości Dnia Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim 

 - 31 maja - Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”  

 - 1-2 czerwca – spotkanie z wójtami Mazowsza w Lesznowoli 

 - 3 czerwca – Wiosna w Gronowie 

 - 4 czerwca – Dzień Dziecka w Kopaninie 

 - 5 czerwca – spotkanie z wójtami Powiatu Toruńskiego w Chełmży 

 - 5 czerwca – spotkanie z Radą Sołecką wsi Lubicz Górny 

 - 7 czerwca – spotkanie w Urzędzie Rady Ministrów z ministrem Henrykiem Kowalczykiem 

(przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów) 

 - 8 czerwca – Bruksela – Komisja Edukacji 

 - 9 czerwca – konkurs "Moja gmina - moja mała ojczyzna" przygotowany przez Szkołę Podstawową 

nr 1 w Lubiczu Dolnym 

 - 9 czerwca – koncert Jacka Beszczyńskiego w Złotorii 

 - 10 czerwca – Dzień Dziecka w Nowej Wsi 

 - 12 czerwca – spotkanie z Prezesem Krawulskim w sprawie oświetlenia  

 - 12 czerwca – spotkanie z wiceprezesem firmy Nestle Pacific 

 - 13 czerwca – spotkanie z Komendantem Miejskim Policji  



 

 

 

 - 14 czerwca – spotkanie z lekarzem powiatowym weterynarii 

 - 16 czerwca – spotkanie z Ks. Proboszczem parafii w Rogowie 

 - 17 czerwca – Święto Ulicy Lipnowskiej w Lubiczu Górnym 

 - 19 czerwca – udział w spotkaniu Związku Gmin Górniczych w Ustroniu 

 - 20 czerwca – Zespół Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 

 - 21 czerwca – wizyta w GDDKiA w Bydgoszczy 

 - 21 czerwca – gala oświatowa  

- 25 czerwca – turniej tenisa stołowego w Złotorii 

 - 26 czerwca – narada z sołtysami 

 - 26 czerwca – wizyta u wojewódzkiego konserwatora zabytków 

 - 27 – 28 czerwca – KWRiST. 

Następnie Pan Wójt omówił bieżącą realizację programu inwestycyjnego. 

Ad. 4 

Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami 

 - 30 maja – 1 czerwca – Uczniowskie Rady Gminy 

 - Dzień Zdrowia w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym 

 - udział w lekcji otwartej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym 

 - udział w gali wręczenia nagród Marszałka (wyróżnienie otrzymał Pan Jarosław Gryckiewicz)  

 - udział w Święcie ulicy Lipnowskiej 

 - udział wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Ryszardem Korpalskim w konkursie organizowanym 

przez Szkołę Podstawową w Lubiczu Dolnym „Moja gmina - moja mała ojczyzna." 

Następnie Radna Anzel zawnioskowała o odwodnienie ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym („woda 

wlewa się na posesje, dostaje się do domów”). Zdaniem mieszkańców nawet odwierty i zrobienie 

kratek spustowych byłoby znaczącym  rozwiązaniem problemu. W kwestii powyższej ulicy nie 

możemy pozostać w tym roku tylko na bazie projektu - dodała. Mówiąca podkreśliła, że mostek 

w Złotorii  też musi być w bieżącym roku wykonany. 

Ad.5 

Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016. 

Pan Wójt oznajmił, że ustawodawca dał długi termin na sesję absolutoryjną. Prawie w połowie 

bieżącego roku mówimy o tym co zrealizowaliśmy w roku minionym. Mówiący przypomniał Radnym 

jak kształtował się budżet i jak udało się go zrealizować.  

Dochody budżetu gminy Lubicz wyniosły 74 916 717,09  zł, co stanowi 100,75 % planu (plan: 

74 361 768,00 zł). 

Dochody własne – 36 302 954,66 zł (101,92% planu), w tym do najwyżej wykonanych należą: 

 - udziały w podatku dochodowym – 17 246 710,08 zł (102,4% planu) 

 - podatek od nieruchomości – 10 775 625,29 zł (99,4% planu) 

 - podatek  od środków transportowych – 1 094 808, 11 zł (100% planu) 

 - podatek od czynności cywilno – prawnych – 823 896,08 zł (101,1% planu) 

 - podatek rolny  - 642 609,18 zł (103% planu). 

Subwencja ogólna to 18 316 048,00 zł (100% planu), dotacje celowe z budżetu państwa – 

20 112 396,11 zł (99,46% planu), dotacje z funduszy celowych – 91 000,00 zł (91,00% planu), środki 

na zadania współfinansowane z UE – 94 318,32 zł (88,24% planu). 

Plan dochodów bieżących wynosił 73 987 613 zł, a wykonanie 74 630 369,09 zł, co stanowi 100,87% 

planu. Plan dochodów majątkowych kształtował się na poziomie 374 155,00 zł, a wykonanie 

286 348,00 zł, co stanowi 76,53% planu. 

Wydatki budżetu gminy Lubicz stanowiły 71 868 170,13 zł, tj. 94,96% planu (plan: 75 901 544,00 zł). 

Wydatki bieżące – plan: 70 436 234,00 zł, wykonanie : 66 670 809, 76 zł (94,65% planu). 

Wydatki jednostek budżetowych – 42 831 930,72 zł (93,09% planu), z tego: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE) – 25 858 590,60 zł 

(96,34% planu) 

• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 16 973 340,12 zł (88,55% planu) 

• dotacje na zadania bieżące – 3 257 169,85 zł (96,78% planu) 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 371 395,94 zł (98,53% planu) 



 

 

 

• wydatki na programy finansowane z udziałem  środków UE (bez wynagrodzeń) – 68 134, 40 

zł (77,73% planu) 

• obsługa długu – 1 142 176, 85 zł (96,60% planu). 

Wydatki majątkowe – plan: 5 465 310,00 zł, wykonanie: 5 197 360,37, co stanowi 95,10% planu 

 - wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne – 3 912 408,07 zł (93,65% planu) 

 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 414 452,30 zł (99,47% planu) 

 - wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o. – 870 500,00 zł (99,96% planu). 

Fundusz sołecki – plan: 401 291,00 zł, wykonanie: 384 310,17 zł, co stanowi 95,77 % planu 

 - wydatki bieżące – 327 237,88 zł 

 - wydatki majątkowe – 57 072,29 zł. 

Podsumowując, wynik budżetu przedstawia się następująco: 

 - dochody gminy – 74 916 717,09 zł 

 - przychody gminy – 3 081 137,28 zł, z tego: 300 000,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na zakup 

samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii i 2 781 137,28 zł -  wolne środki. 

Wydatki gminy – 71 868 170,13 zł, rozchody gminy – 2 970 000,00 zł (spłaty kredytów                          

i pożyczek). 

Nadwyżka budżetowa to  3 048 546,96 zł. 

Pomimo, że rok 2016 nie był przesadnie inwestycyjny, to jednak wykonane zostało asfaltowanie drogi 

w kierunku szkoły w Gronowie, zakupiony został samochód dla OSP w Złotorii, wybudowany teren 

sportowo – rekreacyjny w Grabowcu. 

Nadwyżka budżetowa zawsze bardzo cieszy i przy tym dobrze działa na wskaźnik. Obiekty,                              

które powstały w 2016 roku podniosły z pewnością poziom życia mieszkańców. Dobrze byłoby, aby 

przyszłoroczny fundusz sołecki był mniej konsumpcyjny, a bardzie służył poprawie estetyki sołectw. 

Administracja samorządowa i władza wykonawcza dołożyły starań, aby budżet był zrealizowany 

poprawnie, aby wykonać wszystkie te zadania, które Rada Gminy zaaprobowała uchwalając budżet na 

rok 2016 – oznajmił Pan Wójt  i poprosił o uwzględnienie wszystkich tych faktów i przychylną ocenę 

wykonania budżetu.                               

Ad.6 

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta 

Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją  o stanie 

mienia Gminy. 

Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 13/S/2017 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia opinii                            

o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 

wraz z informacją o stanie mienia Gminy opiniującą pozytywnie Sprawozdanie z wykonania budżetu 

za 2016 rok. 

Ad. 7 

Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk - przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Gminy oznajmiła, że powyższa komisja przeanalizowała i oceniła Sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Lubicz we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. 

Następnie Radna Peregonczuk odczytała wnioski końcowe : 

1.Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy przeanalizowała i oceniła szczegółowo opracowane                              

i przedstawione Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Lubicz we wszystkich działach, 

rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie zawiera część opisową 

i tabelaryczną, obejmuje informację o zmianach w planowanych dochodach i wydatkach, zawiera 

Wieloletnią Prognozę Finansową, informacje o stanie mienia  i roczne Sprawozdanie  z wykonania 

planu Biblioteki Publicznej.                                                                                                                                                                                            

2.Komisja  uważa, że budżet w 2016 roku przebiegał  zgodnie  z zachowaniem pełnej realizacji 

obowiązkowych  zadań Gminy. 

3. Zaplanowane i wykonane dochody, wydatki, wynikające z zapisów budżetu naszej gminy na rok 

2016  uwzględniały  kryteria  zgodności z prawem, celowości.  



 

 

 

4.Członkowie Komisji zwrócili uwagę na pozytywny aspekt uzyskanej nadwyżki budżetowej 

w kwocie 3 048 546,96 zł., dzięki której nie zaciągnięto kredytu w wysokości 1 428 639 zł na 

planowany deficyt. 

5. Wykonany Budżet 2016 r. określa wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy 

o finansach publicznych wynoszący 5,24%, dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosił na 2016 r. – 

8,92%.   

6. Zobowiązania płacone były terminowo. 

7. Do budżetu 2016 r. wpłynęły małe dochody ze sprzedaży majątku, plan wykonany był tylko                       

w 57%.  

8.Wydatki poza oświatą, które wynoszą 29 % dotyczą pomocy społecznej. Różnica między 

dochodami z działu Pomoc społeczna  a wydatkami to 1 192 503 zł. W kontekście Ustawy 500+ 

Komisja prosi o wnikliwą analizę wydatków. 

9. Wydatki na transport lokalny wynoszą 2 mln. złotych, w tym 788 tys. (transport wewnętrzny), 1858 

tys. (MZK). Propozycje Komisji  dotyczą autobusów szkolnych; jeśli są autobusy komunikacji 

wewnętrznej należałoby dopasować do potrzeb szkół. 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i promocji Gminy jednomyślnie pozytywnie ocenia 

wykonanie budżetu gminy za rok 2016. 

Radna Karina Wroniecka w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny 

poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

wykonanie budżetu za 2016 rok. Następnie głos zabrali – Radna Mariola Falkowska - Przewodnicząca 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki oraz Radny Zbigniew Barcikowski - 

Przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, którzy w imieniu poszczególnych 

komisji również pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016.   

Ad. 8 

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Przewodnicząca Rady otworzyła  dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Radna Anzel oznajmiła, że Rada Gminy pozytywnie ocenia prawidłowość i celowość wydatkowanych 

środków. Zgodnie z ustawą o finansach budżet był wykonany poprawnie, sprawozdanie z jego 

wykonania jest prawidłowe pod kątem formalnym. W nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi 

Radnej Peregonczuk mówiąca  podkreśliła, że wydatki na transport lokalny wynoszą 2 mln. złotych,       

w tym 788 tys. transport wewnętrzny, a  1858 tys. MZK. Powinniśmy przyjrzeć się kwestii transportu 

uczniów do szkół - dotyczącej autobusów szkolnych; jeśli są autobusy komunikacji wewnętrznej to 

należałoby dopasować do potrzeb szkół – dodała mówiąca. 

Z braku dalszych głosów Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję. 

Ad. 9 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                

z wykonania budżetu za 2016 rok.  

Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała  projekt uchwały. 

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

Uchwałę Nr XXXV/442/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. 10 

Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Radna Karina Wroniecka, na prośbę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy Klawińskiej -  

odczytała  Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubicz o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Lubicz za rok 2016. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz na posiedzeniach w dniach: 21 i 24  kwietnia 2017 r. oraz 4                 

maja 2017 r. rozpatrzyła: 

      1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz, 

      2) sprawozdanie finansowe, 

      3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 21 kwietnia 2017 r., 

      4) informację o stanie mienia gminy Lubicz, wysłuchała także ustnych wyjaśnień  Wójta  

         gminy oraz opinii innych komisji Rady Gminy Lubicz.  



 

 

 

Stwierdziła m.in., że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się 

zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę  do 

wyrażenia pozytywnej opinii o  realizacji budżetu Gminy za rok 2016 i wystąpienia do Rady Gminy               

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.  

Wniosek podpisali: Teresa Klawińska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG Lubicz, Karina 

Wroniecka -  Członek Komisji Rewizyjnej RG Lubicz, Magdalena Borowska - Członek Komisji 

Rewizyjnej RG Lubicz, Marek Gliszczyński- Członek Komisji Rewizyjnej RG Lubicz. 

Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubicz za 2016 rok.  

Ad. 11 

Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 2/Kr/2017 Składu Orzekającego Nr 4 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2017 roku w  sprawie  opinii                         

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2016 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający zaopiniowany pozytywnie.  

Ad. 12 

Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję. 

Głos zabrała Radna Hanna Anzel. Oznajmiła, że na podstawie wniosku przedstawionego przez 

Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium widać, że proporcje zadań wynikających                    

z realizacji budżetu uległy zmianie. Aż 29% to wydatki związane z pomocą społeczną. Różnica 

wynikająca z obniżenia podatków w porównaniu do stawek ministerialnych to ok. 2 600 000 zł. 

Gdybyśmy jednak podwyższyli podatki, to w ślad za tym wzrosłaby kwota nieściągalności za nie, 

więc nie byłoby to zasadne – podkreśliła mówiąca. Radna zwróciła też uwagę na problem ze 

ściągalnością opłat za mieszkania komunalne i socjalne. Należałoby weryfikować umowy 

i niepłacących przenosić do mieszkań o niższym standardzie. Jeśli rodziny, które korzystają ze 

świadczenia 500 + nie opłacają czynszów za mieszkania komunalne lub socjalne to należałoby podjąć 

interwencję w tej sprawie.  

Jeśli chodzi o niepłacenie podatków, to podejmowane są ze strony gminy wszelkie możliwe kroki 

prawne związane z ich windykacją, łącznie z zajęciem hipoteki. Są to działania prawidłowe i jak 

najbardziej wskazane.  

Lubickie Wodociągi zajmujące się kanalizacją, nie mogą, niestety, podlegać umorzeniu 

podmiotowemu. Pomimo, że jest to spółka gminna, to jest podatnikiem. 

Z powodu braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady  zamknęła dyskusję.          

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2016. 

Pani Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz przedstawiła i odczytała projekt uchwały. 

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

Uchwała Nr XXXV/443/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 została podjęta 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady pogratulowała Panu Wójtowi udzielonego mu absolutorium. 

Pan Wójt podziękował za udzielone mu jednogłośnie absolutorium i za dobrą współpracę.  

O godz. 10.25 ogłoszono 15 – minutową przerwę. 

O godz. 10.40 wznowiono obrady. Salę posiedzeń opuścił Radny Zbigniew Barcikowski.  

    Ad. 14 

    Podjęcie uchwał: 

    Ad. a) 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Brzezinko 

Projekt był omawiany na komisjach. 



 

 

 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/444/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

     Ad. b) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów 

komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, 

Brzeźno, Brzezinko i Gronowo 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/445/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

    Ad. c) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/446/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. d) 

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

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/447/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. e) 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej 

i Grębockiej) 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/448/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. f) 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Grębocin 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/449/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. g) 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 

w miejscowości Mierzynek 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/450/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. h) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/451/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. i) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 



 

 

 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/452/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. j) 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/453/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. k) 

zmieniająca uchwałę w sprawie  nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin  

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/454/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. l) 

o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                       

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz                  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/455/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

Ad. ł) 

w sprawie wyrażenia zgody sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem nieruchomości wspólnej 

w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Toruńska 13 

Projekt był omawiany na komisjach. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

Głosowanie: 14 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”  

Uchwałę Nr XXXV/456/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

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

przystąpienia do realizacji „ Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim” na terenie Gminy Lubicz. 

Projekt był omawiany na komisjach połączonych w dniu 21 czerwca br. 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/457/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie  przystąpienia 

do „Kujawsko-Pomorskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej” 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/458/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie  dofinansowania 

w 2017 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C 

w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/459/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Jako kolejny odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo. 

Projekt był omawiany na komisjach połączonych. 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/460/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 



 

 

 

Następnie odczytano wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/461/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. m) 

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

Projekt był omawiany na komisjach połączonych. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany, 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). 

Radna Anzel poprosiła o poinformowanie, ile po przetargu wyniesie koszt lampy oświetleniowej na 

ul. Poprzecznej w Krobi. 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/462/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. n) 

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

Projekt był omawiany na komisjach połączonych. 

Głosowanie : 14 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się” 

Uchwałę Nr XXXV/463/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

Ad. 15 

Składanie interpelacji 

Radne Aldona Peregonczuk i Maria Błaszczyk złożyły interpelację dotyczącą oświetlenia przy boisku 

sportowym klubu Flisak w Złotorii.  

Ad. 16 

Wnioski i zapytania. 

Pani Maria Błaszczyk – Radna Złotorii: 

  - pyta jak długo trwają uzgodnienia wodno – prawne  i kiedy złożono pismo w sprawie mostu na 

Jordanie 

 - prosi o zabezpieczenie mostu na Jordanie 

Pani Mariola Falkowska - Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 

 - pyta kiedy będą wykonane oświetlenia na ul. Zielona Puszcza w Mierzynku 

 - pyta, co z poszerzeniem ul. Zielona Puszcza  

 - prosi o spowalniacz na ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym i spowalniacz na ul. Zielona Puszcza 

w Mierzynku 

Pani Aldona Peregonczuk– Radna Złotorii: 

 - prosi o podanie terminu kiedy będzie kanalizowana ul. Szkolna, Ciechocińska i Sosnowa                 

w Złotorii 

-  pyta, czy do 30 listopada br. będzie wykonana ul. Piastów, Piaskowa i ul. Kazimierza Wielkiego 

wraz z budową mostu na Jordanie w Złotorii 

Pan Juliusz Przybylski - Radny Lubicza Górnego: 

 - pyta kiedy będzie wykonany remont lub wymiana wiaty na przystanku końcowym w Lubiczu 

Górnym 

 - prosi o wymianę starych, zużytych tabliczek z nazwami ulic  

 - pyta czy jest możliwe wykonanie przejścia dla pieszych  przez ul. Komunalną do ul. Rzemieślniczej 

w Lubiczu Górnym. 

Pani Karina Wroniecka – Radna Gronowa: 

 - pyta na jakim etapie jest realizacja podjętych kilka lat temu uchwał dotyczących przejęcia gruntu od 

Agencji Nieruchomości Rolnych pod plac zabaw i teren rekreacji w Gronówku oraz teren przy 

obecnej  siłowni zewnętrznej w Gronowie; Radna prosi o przyspieszenie tych prac  

 - prosi o zaplanowanie i wykonanie lamp przy drodze przy posesji dawnego sołtysa                                       

(wniosek z zebrania wiejskiego)  

 - prosi o projekty lamp przy drodze powiatowej w stronę Gronówka 

 - prosi „o projekty lamp w miejscach strategicznych  - zjazdach na gminne drogi 



 

 

 

 - prosi o doprojektowanie 3 lamp do już istniejącego i zatwierdzonego projektu (w stronę dawnej 

jednostki wojskowej) -  nastąpiła rozbudowa, powstały nowe domy, przedłużenie więc istniejącego 

projektu byłoby logiczne i celowe. 

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

 - prosi o oświetlenie na ul. Myśliwskiej w Nowej Wsi i Słonecznej w Grabowcu (były rozmowy, że 

być może uda się to zrealizować w drugim półroczu 2017 r.), wniosek pojawia się od kilku lat 

Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego: 

 - projekt kanalizacji ul. Szkolnej i Dworcowej w Lubiczu nie zadawala mieszkańców, nie rozwiąże 

on problemów spływającej wody, która wdziera się na posesje, na których pojawia się już pleśń, zimą 

woda zamarza a powstały lód stanowi duże niebezpieczeństwo, mieszkańcy oczekują bardziej 

radykalnych rozwiązań niż sam projekt 

 - prosi o zwrócenie się z ponowną prośbą do firmy NESTA BIS o wykoszenie terenu wokół młynów 

w Lubiczu Dolnym 

 - w związku z licznie przyjeżdżającymi pojazdami – prosi o zrobienie prowizorycznego parkingu  

(wykoszenie i uporządkowanie terenu) ul. Zbożowa w lewo 

 - prosi o jedną lampę na ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym, żeby zamieszkujący ją starsi ludzie mogli 

bezpiecznie chodzić po zmierzchu  

Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego: 

 - pyta jaki jest pomysł na wyprowadzenie transportu ciężarowego z Lampusza 

Pani Danuta Staniszewska - Radna Jedwabna i Rogówka: 

 -prosi „o doświetlenie ul. Osiedlowej (która się bardzo rozbudowała i wydłużyła)                                          

i doasfaltowanie tej ulicy  - wniosek od lat składany na zebraniach wiejskich” 

 - pyta kiedy będzie zrobiona (wyrównana do jednakowej wysokości) droga gminna                           

od strony Jedwabna (we wrześniu pojawią się ciężkie samochody w związku ze zbiorem buraków) 

Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego: 

 - prosi o zrobienie przez Lubickie Wodociągi analizy przyłączy wodociągowych na ul. Bankowej, 

przyłącza są stare, brakuje zasuw domowych odcinających dopływ wody do każdej posesji 

w przypadku losowych awarii, gdzie istnieje możliwość zalania    

 - przypomina, że „mieszkaniec ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym czeka na zaasfaltowanie  dziur” 

Pan Jarosław Rybiński - Radny Krobi: 

 - czy możliwe jest zasypanie ziemią z ul. Orzechowej dziur na działce gminnej nr 167/44                  

w Krobi. 

Radny Bartosz Malicki wyraził pogląd, że warto byłoby zaprosić przedstawicieli powiatu                                    

i województwa na zebrania wiejskie, które niebawem będą się odbywały na terenie gminy, aby mogli 

odpowiadać na zarzuty mieszkańców w sprawie dróg powiatowych i wojewódzkich.  

Radna Anzel oznajmiła w odpowiedzi, że Radni Powiatowi są również mieszkańcami tej gminy                       

i realizując swój obywatelski obowiązek powinni uczestniczyć w zebraniach wiejskich. Radni 

Sejmiku Wojewódzkiego z pewnością nie skorzystaliby z zaproszenia, bo bardzo mało utożsamiają 

się z problemami społeczności gminnej, o czym w przeszłości można było się przekonać przy okazji 

innych spraw.  

Następnie mówiąca oznajmiła, że stowarzyszenie z Lubicza Górnego chciałoby się spotkać z Panem 

Wójtem w urzędzie gminy w kwestii m.in. ulicy Rzemieślniczej. W związku z powyższym Radna 

Falkowska ustali z propozycje terminu tego spotkania i przekaże do akceptacji.   

Następnie omówiono korespondencję. 

Jako pierwsze odczytano zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/437/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r.          

w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz odpowiedź 

na powyższe. 

Następnie odczytano pismo Kierownika ZDGMiK (z dnia 9  czerwca 2017 r., data wpływu 12 

czerwca br. nr 7969) w sprawie wniosku mieszkańców dotyczącego budowy oświetlenia drogowego 

przy ul. Zimowej w Grębocinie.  

Stanowisko Rady:  

Wniosek włączyć do prac nad budżetem w kolejnych latach 



 

 

 

Jako kolejne przedstawiono pismo (z dnia 26 czerwca 2017 r., nr 8378) Pani … z  Mierzynka – 

prośbę o możliwość wykupu lokali w Mierzynku.    

Stanowisko Rady:  

      Rada Gminy  przeanalizuje wniosek w czasie komisji wyjazdowych, które są zaplanowane na 

wrzesień br. 

Następnie odczytano pismo (z dnia 27 czerwca 2017 r., nr 8435) Pani … z Lubicza Dolnego – 

prośby o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działek … … z usługowych na 

mieszkalne (położonych przy ul. Toruńskiej).  

Stanowisko Rady:  

Rada Gminy  przeanalizuje wniosek w czasie komisji wyjazdowych, które są zaplanowane na 

wrzesień br. 

Jako kolejne odczytano pismo – przekazaną Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Rafałowi 

Bruskiemu odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie podpisanego przez 

36 samorządów apelu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S – 10.   

Radna Hanna Anzel zgłosiła następujące wnioski:  

- prosi o zorganizowanie spotkania z zarządcą drogi wojewódzkiej i p. Ł. z Brzeźna w sprawie 

odwodnienia terenu przy przystanku w Brzeźnie, p. Ł. gotów jest przekazać rury w celu 

odwodnienia rowu przy przystanku 

- prosi o przekazywanie informacji dotyczących pism w sprawie ronda w Grębocinie 

- prosi o zamieszczanie terminów zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego na stronie 

internetowej 

 - różnica między dochodami z działu Pomoc społeczna  a wydatkami to 1 192 503 zł.                        

Radna, w kontekście Ustawy 500+ ,prosi o wnikliwą analizę wydatków. 

Mówiąca poinformowała, że odbyły się dwa konkursy: na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu 

Górnym oraz na dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. 

Obsada stanowisk dyrektorskich powyższych placówek się nie zmieniła. Radna Anzel 

poinformowała, że jest zaniepokojona słabym poziomem wyników egzaminów gimnazjalnych, 

gdzie najgorszy wynik uzyskał Lubicz Górny. 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała pismo Pani S. w sprawie dofinansowania szczepień 

przeciwko wirusowi HPV (dotyczy dziewcząt, które ukończyły 13 lat). Radni zapoznali się z 

symulacją kosztów powyższego przedsięwzięcia. Koszt szczepienia na osobę wynosi 1.350 zł (3 

dawki po 450 zł). Ewentualny koszt szczepień 107 dziewcząt z rocznika 2005 przeprowadzony                     

w 2018 roku wyniósłby 144.450 zł. Rada uznała, że są to zbyt duże środki, aby móc je pokryć                      

z budżetu gminy, zwłaszcza, że w bieżącym roku sfinansowany ze środków gminnych będzie 

„Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C” a w przyszłym, 2018 roku, „Program badań 

przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”. 

Następnie przewodnicząca Rady poinformowała, że w lipcu posiedzenia Rady Gminy nie będzie, 

kolejne komisje i połączone, zgodnie z harmonogramem, odbędą się 25 sierpnia br. 

Ad. 17 

    Zakończenie obrad.  

    Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie i o godz.   

     12.00 ogłosiła  zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

Protokołowała                                                                                                                                          

Marzena Robaczewska                                                                   

                                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz    

                                                                                                          

                                                                                                                                 Hanna Anzel 


