P r o t o k ó ł Nr XXXVII/17
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 22 września 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. 13.35.
Przedstawiciele OSP Mierzynek wręczyli Pani Przewodniczącej Rady Gminy oraz Pani Sekretarz
pamiątkowe podziękowania za pomoc oraz wsparcie inicjatyw związanych z modernizacją świetlicy.
Po powitaniu przybyłych, na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła quorum, po
czym odczytała porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku.
Pani Przewodnicząca zawnioskowała o:
- wycofanie z porządku obrad punktu 3 - informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz
działalności między sesjami
- wycofanie z porządku obrad punktu 4 - informacja Przewodniczącego Rady o działalności między
sesjami.
W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 3 - informacja Wójta z wykonania
uchwał Rady oraz działalności między sesjami, Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym
(14- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad punktu 4 - informacja Przewodniczącego
Rady o działalności między sesjami, Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (14- „za”,
0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
Całokształt porządku obrad po zmianach Rada przyjęła jednogłośnie (14- „za”, 0 – „przeciw,”
0 – „wstrzymało się”).
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie.
Głosowanie: 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
Punkt został wycofany z porządku obrad.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
Punkt został wycofany z porządku obrad.
Ad. 5
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały, w którym Rada Gminy negatywnie
zaopiniowała projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/480/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu
Górnym
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/481/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. c)
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/482/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/483/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/484/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. f)
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Grębocinie
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/485/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/486/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/487/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej
i Grębockiej)
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/488/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. j)
w sprawie przystąpienia do sporządzania 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 uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/489/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. k)
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
będącej własnością Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/490/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. l)
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2017 roku na Kierownika Zarządu Dróg, Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/491/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. ł)
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/492/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. m)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Chmielna” w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/493/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. n)
w sprawie nadania nazwy ulicy „Przyjaciół” w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/494/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. o)
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Aktywizacja w Klubie Integracji
Społecznej „Nad Drwęcą”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/495/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. p)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok
Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/496/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. r)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Pani Skarbnik omówiła projekt powyższej uchwały.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XXXVII/497/2017 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Składanie interpelacji.

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 7
Wnioski i zapytania.
Pan Wójt przedstawił informacje dotyczące ZIT-u po świeżo odbytej naradzie w Urzędzie
Marszałkowskim. Omówił też inwestycje gminne. Wspomniał o odbywającej się 11 września br.
uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Poinformował o odbytych
rozmowach dotyczących alternatywnej dla Traktu Leśnego drogi. W dalszej wypowiedzi mówiący
poruszył zagadnienia dotyczące odbywających się zebrań wiejskich oraz wizyty w siedzibie GDDKiA
w Bydgoszczy.
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała Radnej Marii Błaszczyk za zorganizowanie uroczystości
pod obeliskiem w Złotorii. Mówiąca poinformowała o imprezach i przedsięwzięciach, w których wzięła
udział oraz o ofercie pracy dla osób bezrobotnych.
Następnie Radni złożyli wnioski:
Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz:
- prosi o uszczegółowienie czego dotyczyły przesunięcia GOPS w uchwale dotyczącej zmian
budżetowych z 22 września br. (zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 § 4210 –
10 000 zł; § 4300 – 14 509 zł)
- podtrzymuje stanowisko, aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić wymianę opraw lamp
sodowych (oświetlenie zewnętrzne), Radni oczekują, że powyższy program znajdzie się w budżecie 2018
roku
- potraktować priorytetowo kwestię drogi z Bartorexu do Mierzynka.
Pan Jarosław Rybiński - Radny Krobi:
- przypomina o konieczności wyrównania drogi Osiedlowej w Krobi, na której jest dużo dziur.
Pan Zbigniew Barcikowski - Radny Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego:
- wycofuje się z wniosku z 25 sierpnia br. dotyczącego budowy progów zwalniających
- w związku z zamiarem wykonania chodnika łączącego już istniejące dwa chodniki biegnące od strony
Młyńca Pierwszego do kościoła, Radny wnioskuje o wykup gruntu.
Pan Bartosz Malicki - Radny Brzeźna, Brzezinka i Rogowa:
- prosi o uzupełnianie dziur (a niekoniecznie o równanie) - droga do stacji poboru opłat.
Pani Danuta Staniszewska – Radna Rogówka i Jedwabna:
- droga Rogówko – Młyniec jest dziurawa i nieprzejezdna, Radna prosi o interwencję
-przypomina o przewróconej w Rogówku przy drodze powiatowej tablicy.
Pani Teresa Klawińska - Radna Lubicza Dolnego:
- pyta, czy wzorem roku ubiegłego będą odbywały się zajęcia w świetlicy środowiskowej
w Lubiczu Dolnym
- ponawia wniosek z 27 stycznia br. dotyczący zwrócenia się do właściciela posesji nr 45 na ul.
Dworcowej w Lubiczu Dolnym w sprawie uporządkowania zaniedbanego ogrodzenia utrudniającego
przejście chodnikiem
- znak drogowy „uwaga garb na jezdni” jest ustawiony za drzewem, w związku z czym jest on
niewidoczny (Lubicz Dolny, ul. Toruńska na wysokości posesji p. sołtys)
- zwraca uwagę, że płynąca ul. Szkolną woda nie jest wodą opadową tylko wodą wypompowywaną
z piwnic posesji przy ul. Toruńskiej i Grębockiej; mieszkańcy zwracają uwagę, że jedni sobie
odwadniają piwnice, a inni z tego powodu mają wilgoć, pleśń i cuchnąca wodę. Radna prosi o podjęcie
działań mających na celu rozwiązanie powyższego problemu.
Pani Karina Wroniecka - Radna Gronowa:
- wnioskuje o pilne rozwiązanie problemu zalewanych domów w Gronówku, chociażby przez
wykopanie rowka
- pyta, kiedy zaczną świecić montowane w bieżącym roku lampy.
Pani Mariola Falkowska - Radna Mierzynka i Lubicza Górnego:
- zgłasza uszkodzenie pokrycia dachowego na budynku remizy (przeciekający dach) oraz uszkodzenie
rynny z tyłu budynku
- prosi o skierowanie równiarki na ul. Farmerską – wjazd od strony kurników
- wnioskuje o poszerzenie pobocza Zielonej Puszczy.

Pan Ryszard Korpalski - Radny Lubicza Dolnego:
- przekazuje wniosek pani sołtys Zielińskiej o zainstalowanie 1 lampy na ul. Tulipanowej w Lubiczu
Dolnym i skierowanie jej światła na plac zabaw
- pyta czy w ramach konserwacji jest robiony przegląd lamp (na ul. Tulipanowej od kilku lat świeci się
co druga lampa).
Pan Jerzy Guranowski - Radny Grębocina:
- informuje, że ul. Rogowska w Grębocinie jest podmywana, asfalt w jednym miejscu się załamuje.
Ad.8
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie i o godz.
13.35 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

