P r o t o k ó ł Nr XLII/2018
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 28 lutego 2018 r.
Obecni - wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.
Otworzyła o godz. 09.00 a zakończyła o godz 12.20. 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 projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”, radni jednogłośnie
opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
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 26 stycznia 2018 r. rada przyjęła jednogłośnie
(głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).
Radni złożyli wspólnie życzenia i podziękowania dla obecnej na posiedzeniu pani Hanny
Burczyńskiej – kierownika referatu organizacyjnego, która odchodziła na zasłużoną emeryturę po
wielu latach pracy na rzecz urzędu jak i mieszkańców Gminy Lubicz. Radni podziękowali za
współpracę i wspieranie ich w pełnieniu funkcji oraz wręczyli kwiaty i pożegnalny prezent.
Ad. 3. Informacja Wójta Gminy Lubicz z wykonania uchwał rady oraz działalności między
sesjami:
- 02.02. – obecność na jubileuszu 5lecia Klubu Anonimowych Alkoholików w Lubiczu;
- 05.02. – spotkanie z inwestorem z ul. Handlowej w Lubiczu Górnym;
- 10.02. – udział w pieczeniu pączków w Nowej Wsi;
- 17.02. – obecność podczas Turnieju Tenisa Stołowego w Złotorii;
- zebranie sprawozdawcze OSP w Grębocinie;
- 19.02. – wizytacja mieszkania w Mierzynku z pracownikami ZDGMiK ;
- 26.02. – narada z sołtysami w Urzędzie Gminy;
Pan wójt poinformował również radnych, iż poszczególne inwestycje drogowe planowane na
bieżący rok, są już w trakcie realizacji bądź oczekują na rozpoczęcie z powodu warunków
pogodowych. Zapewnił jednak, iż wszystko odbywa się zgodnie z planem. Poinformował
o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie oświetlenia oraz trwającej już w Grębocinie budowie
kanalizacji.
Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami:
- konsultacje w Grębocinie w sprawie drogi Nr 15 budowanej przez GDDKiA;
- konsultacje w sprawie ścieżki rowerowej Lubicz Górny-Złotoria;
- spotkanie w Krobi w sprawie powołania Spółki Wodnej;
- szkolenie dla Przewodniczących Rad Gmin Woj. Kujawsko-Pomorskiego w Krobi;
- narada z sołtysami w Urzędzie Gminy;
- zebranie sprawozdawcze OSP w Grębocinie;

Przewodnicząca poinformowała radnych o spotkaniu na dyżurze z sołtysem Rogówka
i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, którzy nie zgadzają się na przeniesienie placu zabaw.
Zwróciła uwagę, iż OSP w Rogówku jednak odgrodzi plac zabaw od powstającego parkingu –
przejście zagrodzone będzie bramką, co nie miało mieć miejsca w pierwotnych ustaleniach. Mimo
to niemożliwe jest przeniesienie placu na ul. Osiedlową, ponieważ na to nie zgadzają się inni
mieszkańcy. Poinformowała, że pojawił się pomysł umiejscowienia placu „z przodu” tam gdzie
jest kamień, który strażacy i tak zamierzają przenieść. Ostatecznie podsumowała, iż mimo sporu
pomiędzy mieszkańcami i po konsultacjach z mieszkańcami, rada powinna jednak pozostać przy
powziętych wcześniej decyzjach i plac zabaw przenieść.
Ad.5 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie okręgów wyborczych
Pan wójt odczytał projekt uchwały oraz propozycje zmian wprowadzone przez radę gminy
podczas Komisji Połączonych w dn. 16 lutego br. Następnie pani sekretarz Teresa Gryciuk
przedstawiła propozycje zmian po obowiązkowych konsultacjach z Delegaturą Biura
Wyborczego. Zaproponowana zmiana miała polegać na przeniesieniu ulic znajdujących się po
prawej stronie od drogi krajowej nr 15, w stronę Torunia – Bażantowa, Kolejowa, Kasztanowa –
do okręgu nr 2, a do okręgu nr 1 należałoby przypisać ulice Toruńską, Makową i Zimową – byłoby
to spójne terytorialnie. Sprzeciw wobec zaproponowanych zmian zgłosiła przewodnicząca rady,
zwracając uwagę na dużą dysproporcję liczby mieszkańców w obu okręgach i zaproponowała
radzie pozostanie przy dotychczasowych ustaleniach. Rada poparła to rozwiązanie.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/560/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
b) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/561/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
c) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny - Małgorzatowo
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/562/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
d) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Grębocin
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/563/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
e) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/564/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
f) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze 52 na
obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/565/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot.
terenów komercyjnych położonych przy drodze 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/566/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
h) w sprawie nadania nazwy ulicy „Łagodna” w miejscowości Rogowo
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

Uchwałę Nr XLII/567/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
i) w sprawie nadania nazwy ulicy „Sowia” w miejscowości Nowa Wieś
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/568/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
j) w sprawie nadania nazwy ulicy „Ratownicza” w miejscowości Mierzynek
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/569/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
k) zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
Pan wójt przeczytał projekt uchwały. Radni nie zgłosili pytań ani wątpliwości odnośnie projektu.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/570/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
l) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Przewodnicząca rady poprosiła o przedstawienie i omówienie uchwały skarbnika gminy,
p. Grażynę Dąbrowską.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/571/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.
Przewodnicząca rady poprosiła o przedstawienie i omówienie uchwały skarbnika gminy,
p. Grażynę Dąbrowską.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLII/572/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad.6. Składanie interpelacji.
- pisemna interpelacja Danuty Staniszewskiej
- pisemna interpelacja Bartosza Malickiego
Ad.7. Wnioski i zapytania.
Radna Lubicza Górnego Magdalena Borowska przedstawiła pismo mieszkańców Lubicza
Górnego w sprawie wymiany kanalizacji w Lubiczu Górnym przy okazji modernizacji centrum
Lubicza Górnego – ul. Bankowej. Pan wójt poinformował, iż udzieli odpowiedzi na piśmie po
zapoznaniu się z pełną dokumentacją kanalizacji w Lubiczu Górnym. Zauważył jednak, że
zwiększenie zakresu planowanych prac o wymianę indywidualnych przyłączy wodociągowych,
przy okazji przebudowy ul. Bankowej nie było planowane i nie jest już możliwe. Wiązałoby się
z ogromnymi kosztami, dodatkowym przetargiem, zmianą harmonogramu prac i przekopaniem
ulicy do głębokości 180cm. Radna zaznaczyła, że jest to kwestia, którą zgłaszała już w ubiegłym
roku. Pan wójt zapewnił, iż spotka się z mieszkańcami i wyjaśni wszystkie wątpliwości jeżeli
okaże się to konieczne.
Radny Juliusz Przybylski zgłosił wniosek w sprawie ul. Komunalnej i usytuowania przejścia dla
pieszych oraz projektu ul. Zdrojowej i ujęcia w nim skrzyżowania ul. Polnej, Zdrojowej
i Piaskowej.
Pani Teresa Klawińska radna Lubicza Dolnego zgłosiła się z problemem dzików wychodzących
na ulicę i podchodzących pod posesje. Pan wójt zauważył, że podstawową kwestią jest szczelne
zamykanie koszy na śmieci i pojemników na odpady, żeby dziki nie przyzwyczajały się, że mogą
tam znaleźć coś do jedzenia. Zapewnił, że poinformuje nadleśnictwo i Koło Łowieckie, jeżeli
problem będzie się nasilał.
Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek, aby w Lubiczu Dolnym uporządkować teren za
domem p. K., gdzie mogłyby stawać samochody, zamiast zajmować pobocza i stwarzać
zagrożenie dla mieszkańców i użytkowników drogi. Pan wójt zapewnił, że zwróci się do
właściciela tego terenu z prośbą o jego uporządkowanie. Następnie pani przewodnicząca zgłosiła

wniosek o przygotowanie informacji jakie tereny od poczty do młyna należą do gminy. Zwróciła
też uwagę na problem umiejscowienia Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” i możliwość
przeniesienia jej do budynku starej poczty, w związku z brakiem miejsca w urzędzie gminy.
Przewodnicząca nawiązała również do przesłanego radnym projektu uchwały w sprawie
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku. Wyraziła swoje wątpliwości co do kosztów
współpracy ze schroniskiem dla zwierząt w Toruniu, w związku z czym poprosiła o zaproszenie
na posiedzenie panią kierownik Grażynę Buczeń. O godz. 11.40 przewodnicząca rady zarządziła
15-minutową przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 11.55. Pani Buczeń przedstawiła koszty opieki nad zwierzętami
oraz stawki zaproponowane gminie przez pobliskie schroniska – opłaty za udostępnienie
schroniska, opłaty za każde dostarczone zwierzę, koszty opieki weterynaryjnej za zwierzęta
okaleczone/po wypadkach, czy opłatę za dojazd oraz przewiezienie zwierzęcia do schroniska.
Wyjaśniła radnym, iż koszty przedstawione w projekcie uchwały na opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi są sumą opłaty stałej za gotowość schroniska do przyjęcia zwierzęcia oraz opłat za
opiekę i dowóz każdego pojedynczego zwierzęcia, co w trakcie roku jest uzależnione od liczby
zwierząt. Wyjaśniła, iż pomimo podwyżki cen przez schronisko w Toruniu, przedstawia ono nadal
najkorzystniejszą ofertę cenową.
Przewodnicząca przeszła do odczytania pism skierowanych do rady gminy:
- pismo mieszkanki Lubicza Dolnego z wnioskiem o rewitalizację zabytków Lubicza Dolnego
i pomoc w remoncie dachu zamieszkiwanego budynku. Przewodnicząca poinformowała już
wnioskodawczynię o możliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie z dachu szkodliwego
eternitu, jednak przyznanie jej dofinansowania na remont dachu czy budynku jest obecnie
niemożliwe. Wyjaśniła radnym, iż gmina jest obecnie w trakcie tworzenia Gminnej Ewidencji
Zabytków – ma wykonane karty ewidencyjne zabytków nieruchomych dla wszystkich
miejscowości, ale nie ma jeszcze kart zabytków archeologicznych. Dopiero opracowanie pełnej
ewidencji i zatwierdzenie jej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu,
pozwoliłoby na utorowanie drogi właścicielom obiektów zabytkowych, nie wpisanych do rejestru
zabytków, do starania się o uzyskanie dofinansowania na prace remontowe czy budowlane przy
tych zabytkach;
- pisemny wniosek radnego Bartosza Malickiego w sprawie przeprowadzenia analizy reakcji
ZDGMiK na zgłoszenia mieszkańców dotyczące dróg na terenie gminy.
Ponieważ radni nie mieli więcej pytań ani wniosków przewodnicząca przypomniała
o programie zbliżającego się Gminnego Dnia Kobiet oraz terminach następnych posiedzeń.
Obrady zakończyły się o godz. 12.20.
Sporządziła:

