
P r o t o k ó ł Nr XLIII/2018 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 23 marca 2018 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. 13.00. Powitała przybyłych, na podstawie listy 

obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.  

 

Ad.1 b) zgłaszanie spraw do porządku.  

Pani przewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad informacji w sprawie 

planów miejscowych oraz warunków zabudowy, a pani sekretarz o wprowadzenie projektu 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko. W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do 

porządku obrad informacji w sprawie planów miejscowych oraz warunków zabudowy radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Rogowo i Rogówko, 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 28 lutego 2018 r. rada przyjęła jednogłośnie                               

(głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 3. Informacja w sprawie planów miejscowych oraz warunków zabudowy. Kierownik 

referatu Gospodarki Przestrzennej pan Marek Pilewski przedstawił informację o zgłoszonych 

żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 

6 i 7 w/w ustawy, obejmującą okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Jak poinformował, 

w tym okresie nie zgłoszono żądań na podstawie art. 36 ustawy oraz wydano dwie decyzje 

ustalające opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – dwie decyzje z urzędu 

na podstawie aktów notarialnych na łączną kwotę 22 866,85 zł. Ponadto poinformował również, 

iż obecnie obowiązuje 69 planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego na obszarze 

gminy Lubicz, w opracowaniu jest 27 zmian tych planów i 3 nowe plany. Jest 7 podjętych 

uchwał w sprawie zmian planów, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Ponadto jest 7 

wniosków o zmianę Studium. W roku bieżącym wydano natomiast 11 decyzji o warunkach 

zabudowy i 3 decyzje odmowne.  

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie obwodów głosowania 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/573/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 



b) w sprawie sprostowania błędu w załączniku do uchwały nr XLII/560/2018 z dnia 28 

lutego 2018r. w sprawie okręgów wyborczych 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/574/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

c) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/575/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

d) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/576/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

e) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/577/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

f) w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, 

montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz w ramach programu 

priorytetowego EKOpiec współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/578/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2018” 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/579/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

h) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/580/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

i) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2018 roku. 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/581/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

j) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Rogowo i Rogówko 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/582/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

k) zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz  

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 



Uchwałę Nr XLIII/583/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

l) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLIII/584/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 

jednogłośnie. 

Ad. 4 Składanie interpelacji.  

Przewodnicząca rady zgłosiła trzy interpelacje, których tematykę przedstawiła radnym 

podczas posiedzenia Komisji połączonych.  

 

5. Wnioski i zapytania 

Radni nie zgłosili żadnych pytań, ani wniosków.  

Przewodnicząca rady oddała głos pani sekretarz, która przedstawiła radnym bieżące 

informacje o pracach urzędu: 

- Gmina Lubicz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Dumni z Polski”; 

- 7 marca odbyło się w urzędzie szkolenie dla rolników w temacie afrykańskiego pomoru 

świń; 

- 19 marca uruchomiona została komunikacja dodatkowa linii 107 na trasie Jedwabno-

Rogówko-Rogowo-Grębocin-Lubicz Dolny; 

- 12 kwietnia w sali nr 4 Urzędu Gminy pracownicy Urzędu Skarbowego będą pomagać 

w elektronicznym złożeniu PIT; 

- informacje o trwających inwestycjach oraz ogłoszonych i planowanych w najbliższym 

czasie przetargach, w tym m.in.: trwa przebudowa ul. Bankowej w Lubiczu Górnym; 

odwodnienie ul. Młyńskiej i Dworcowej zostało zakończone-trwają jeszcze prace 

wykończeniowe; rozpoczęła się już budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii- wykonawca 

deklaruje zakończenie prac przez terminem, podobnie przebudowa ul. Piastów; kanał 

deszczowo-drenażowy ul. Spokojnej i Cichej w Lubiczu Dolnym-wyłoniony został 

wykonawca a prace rozpoczną się w kwietniu; otwarty jest przetarg na budowę ul. Pięknej 

i Osikowej w Krobi; trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym oraz 

Lubiczu Dolnym; rozstrzygnięty jest przetarg na termomodernizację Szkoły Podstawowej 

w Lubiczu Górnym; powtórzony jest przetarg na termomodernizację białego budynku Szkoły 

Podstawowej w Złotorii; ogłoszony jest przetarg na zakup walca dla ZDGMiK w Lubiczu.  

Na zakończenie obrad przewodnicząca rady poinformowała jeszcze o rozpoczęciu 

przez Szkołę Podstawową w Grębocinie obchodów 100-lecia Niepodległości oraz licznych 

pozytywnych sygnałach na temat uruchomionej trasy linii 107, która okazała się bardzo 

pomocna dla dzieci z Lubicza Dolnego, Rogówka czy Jedwabna, które dojeżdżają nią do 

szkoły.  

Obrady zakończyły się o godz. 13.00 

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                  Hanna Anzel 

Protokołowała:  

Anna Moryson  


