P r o t o k ó ł Nr XLI/18
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 26 stycznia 2018 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. 10.40.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Powitała przybyłych, po czym odczytała
porządek obrad.
Ad.1 b)
zgłaszanie spraw do porządku.
Przewodnicząca Rady Gminy zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
ozn, literą „e” - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin.
Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę ciągu pieszo – rowerowego przy drodze
powiatowej Nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec.
W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin Radni jednogłośnie
(9 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”) opowiedzieli się za jego wycofaniem.
W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę ciągu pieszo – rowerowego
przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia – Mierzynek - Młyniec Radni jednogłośnie (9 - „za”,
0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”) opowiedzieli się za jego wprowadzeniem.
Całokształt porządku obrad po zmianie Rada przyjęła jednogłośnie. (9- „za”, 0 – „przeciw,”
0 – „wstrzymało się”).
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Protokół z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. Rada przyjęła jednogłośnie
(9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).
Ad. 3
Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.
- 29 grudnia – ostatnia sesja
- 3 stycznia – narada techniczna
- 6 stycznia – Orszak Trzech Króli w Grębocinie
- 9 stycznia – spotkanie z mieszkańcami ul. Grębockiej z Lubicza Dolnego
- 10 stycznia – narada w sprawie ulic: Bankowej, Handlowej i okolic
- 14 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym
- 16 stycznia – wizyta w MZD w Toruniu
- 18 – 19 stycznia – Konwent Wójtów w Tucholi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
Tucholi
- 22 stycznia – inauguracja programu „Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
- 23 stycznia – Zarząd ZGW RP w Lesznie
- 24 stycznia – podpisanie umowy o współpracę ZGWRP z „Niepodległą”
- 25 stycznia – narada inwestycyjna
- 25 stycznia - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Podgrodzie Toruńskie oraz
działalność bieżąca.
Radna Anzel w kontekście problemów z zalewaniem zawnioskowała, aby przy tworzeniu nowych
oraz aktualizowaniu istniejących planów zagospodarowania przestrzennego była opinia
geologiczna dotycząca tych terenów.
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.
- Radna Anzel podziękowała wiceprzewodniczącemu Rady za pełnienie dyżurów w jej zastępstwie

- udział w Orszaku Trzech Króli w Grębocinie
- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Lubiczu Górnym
- dyżur w Grębocinie – problem zalewania w Krobi i Grębocinie na ul. Widokowej
- fatalny stan drogi po gazyfikacji firmy DUON - wniosek o wystąpienie do firmy DUON
o naprawę po gazyfikacji drogi ulicy Widokowej w Grębocinie
- wizyta mieszkańców ul. Szmaragdowej i ul. Tenisowej
- spotkanie z przedstawicielami firmy TAMADA.
Mówiąca zawnioskowała o wystąpienie do Agencji Rolnej o przekazanie gminie terenu
w Lubiczu Dolnym od ul. Grębockiej do terenów komercyjnych.
Ad. 5
Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.
Pani Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego poinformowała, że dopłaty występują
wśród nauczycieli kontraktowych i mianowanych. Omówiła raport niedopłaty z podziałem na
szkoły. Największa niedopłata wyszła w Grębocinie, na co wpływ miały m.in. urlopy zdrowotne
nauczycieli oraz dużo zwolnień długotrwałych. Każdy niepełny wymiar w nas bije – podkreśliła
mówiąca. Sporo mianowanych zatrudnionych jest na zastępstwach. W przedszkolu tylko dwie
osoby są nauczycielami dyplomowanymi, a poza tym nie ma tam nadgodzin. W Grębocinie
i Lubiczu byli też licencjaci, dodała Pani Dyrektor ZEASiP.
Radna Karina Wroniecka zapytała jak wygląda sytuacja zajęć świetlicy w Młyńcu i Gronowie, na
co uzyskała odpowiedź, że są proporcjonalne do ilości dzieci.
Radna Teresa Klawińska zwróciła uwagę na duże zapotrzebowanie na świetlice, spowodowane
pracą zawodową rodziców.
Przewodnicząca Rady odczytała powyższe sprawozdanie, po czym poddała je pod głosowanie.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
przyjęto jednogłośnie.
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
Ad. a)
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/549/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. b)
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/550/2018 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 : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/551/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. d)
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.

Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/552/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. e)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
Ad. f)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/553/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. g)
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/554/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. h)
w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Klub Wsparcia
Seniora „Nad Drwęcą”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/555/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. i)
o zmianie uchwały nr XXXVII/492/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/556/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Następnie Pan Wójt odczytał wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę ciągu pieszo – rowerowego
przy drodze powiatowej Nr 2036C Krobia – Mierzynek – Młyniec.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/557/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
O godz. 9.45 ogłoszono 15 – minutową przerwę. Pani Dyrektor ZEASiP opuściła salę obrad.
O godz. 10.00 kontynuowano obrady.
Ad. j)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Pani Skarbnik omówiła zmiany.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/558/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. k)
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.
Pani Skarbnik omówiła zmiany w planie dochodów i w planie wydatków.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie : 9 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLI/559/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 7
Składanie interpelacji.

Nikt z Radnych nie złożył interpelacji.
Ad. 8
Wnioski i zapytania.
Pani Mariola Falkowska – Radna Mierzynka i Lubicza Górnego:
- prosi o częstsze odśnieżanie dróg (doszło do uszkodzenia samochodu na drodze, na której były
głębokie dziury, które po zasypaniu śniegiem stały się niewidoczne)
Pani Teresa Klawińska – Radna Lubicza Dolnego:
- poddaje pod rozwagę możliwość utworzenia w kolejnym roku gminnego sztabu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy
Pan Ryszard Korpalski – Radny Lubicza Dolnego:
- prosi o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika w Lubiczu Dolnym –
odcinek ul. Kolejowej - od krzyża przy ul. Toruńskiej do ul. Różanej (po opadach nikt tego
chodnika nie odśnieżył), jeśli właściciel posesji to należy wyegzekwować od niego zobowiązanie
Pan Juliusz Przybylski – Radny Lubicza Górnego:
- pyta na jakim etapie jest urządzanie parku w Lubiczu Górnym
- prosi, aby ZDGMiK ujął w planach odśnieżania (nawet w drugiej kolejności) ul. Kołłątaja
w Lubiczu Górnym (która jest ulicą dojazdową do zakładu wulkanizacji)
Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz:
- wnioskuje o zainstalowanie spowalniaczy przed przystankami na ul. Zielona Puszcza
w Mierzynku
Pani Magdalena Borowska - Radna Lubicza Górnego:
- prosi o upublicznienie projektu ulicy Handlowej, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać
Pan Jarosław Rybiński - Radny Krobi:
- prosi, aby nie zapomnieć o ulicy Leszczynowej (od ul. Osiedlowej) w Krobi bo mieszkańcy
skarżą się, że w ogóle nie była odśnieżana
- pyta do kogo należy zgłaszać kwestię zabezpieczeniem wykopów w Krobi (inwestycja, którą
wykonuje SKANSKA dla Obrowa), obok posesji Radnego jest wykop głębokości ok. dwóch
metrów i jest zabezpieczony tylko biało – czerwoną taśmą
Pan Jerzy Guranowski – Radny Grębocina:
- pyta czy w planie odśnieżania ZDGMiK znajduje się ulica Ottona Karwowskiego przy ośrodku
zdrowia w Grębocinie (pracownicy odśnieżali chodnik przy przystanku i szosie Kowalewskiej
a Ottona Karwowskiego przy ośrodku nie była w ogóle odśnieżana)
Pani Karina Wroniecka – Radna Gronowa i Gronówka:
- pyta o plany dotyczące prac przy budynkach komunalnych w Gronowie, chodzi przede
wszystkim o budynek narożny, gdzie są wysokie schody na piętro – były obietnice docieplenia
ściany szczytowej i być może zadaszenia schodów
- prosi o złożenie do zarządu dróg krajowych wniosku o zrobienie dojścia do przystanku
autobusowego w Gronowie przy drodze krajowej i barierek odgradzających rów
- pyta kiedy jest planowany remont drogi powiatowej Gronowo – Gronówko, przez Turzno do
Rogowa, prosi o możliwość rozważenia dofinansowania powyższej inwestycji w przyszłym roku
- w nawiązaniu do wniosku Radnej Klawińskiej proponuje skorzystać z pomocy wolontariuszy
działających w sztabach WOŚP i rozszerzyć to na organizację gminnej szlachetnej paczki.
Radna Mariola Falkowska poinformowała, że w ubiegłą sobotę odbyła się zbiórka krwi. 40 osób
było chętnych, oddały krew 32 osoby, pozyskano 15 litrów krwi. Mówiąca podziękowała Radnej
Klawińskiej i Pani Sołtys Zielińskiej za zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie.
Następnie Radna Anzel poinformowała, że Wójt Wieczyński zaproponował wspólne z gminą
Lubicz zaasfaltowanie odcinka drogi z Kopanina do Obór. Chciałby również przedłużyć do gminy
Obrowo linię autobusu 23. Mówiąca poinformowała, że mieszkańcy Kopanina muszą wyrazić na
to zgodę. W budżecie gminnym nie ma pieniędzy na ewentualny chodnik, który chociażby ze
względów bezpieczeństwa powinien być wraz z drogą zbudowany. Przedłużenie linii autobusowej
też nie byłoby korzystne dla mieszkańców Kopanina.
Stanowisko Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie jest następujące: Rada Gminy nie wyraża

zgody na jakiekolwiek inwestycje.
Następnie Radna Anzel przypomniała o poniedziałkowym spotkaniu w Grębocinie, dotyczącym
przebudowy drogi krajowej i poprosiła kierowników ZDGMiK oraz Gospodarki Przestrzennej
o obecność na nim.
Następnie Pan Sołtys Rogowa poinformował, że tablice do firmy SEBAN zostały wykonane,
niemniej jednak niektórzy kierowcy nie czytają i wjeżdżają na tzw. drogę do Sacharuka.
Gdyby zjazd był pod kątem 90 stopni, łatwiej byłoby dużym samochodom jadącym w stronę Turzna
skręcić podkreślił mówiący. Pan Sołtys poprosił o rozważenie możliwości poszerzenia zjazdu od
strony Rogowa.
Pani Hanna Anzel – Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz poprosiła o rozważenie możliwości
ewentualnego zaasfaltowania drogi w Rogowie - połączenia z ul. Pietruszkową.
Ad. 9
Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania tematów Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za przybycie
i o godz. 10.40 ogłosiła zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz.
Protokołowała
Marzena Robaczewska
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz
Hanna Anzel

