Protokół nr XLVI/2018
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 24 maja 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. 11.30. Powitała przybyłych, na podstawie listy
obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.
Ad.1 b) zgłaszanie spraw do porządku.
Przewodnicząca rady zawnioskowała o wycofanie z porządku obrad informacji przewodniczącego
rady o działalności między sesjami. W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad
informacji przewodniczącego rady o działalności między sesjami, 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 oraz z sesji nadzwyczajnej Rady
Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.
Protokół Nr XLIV/2018 z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z dnia 20 kwietnia radni
przyjęli jednogłośnie (11- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
Protokół Nr XLV/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia radni przyjęli jednogłośnie
(11- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
Ad. 3 . Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami:
- 30 kwietnia – spotkanie z Nadleśnictwem Dobrzejewice w sprawie parku w Lubiczu Górnym;
- 2 maja – spotkanie z Komendantem Miejskim Policji w związku z otwarciem komisariatu
w Dobrzejewicach;
- 5 maja – uroczystości św. Floriana w Młyńcu;
- 8 maja – spotkanie z Bibliotekami;
- 10 maja – wkopanie dębu w Lubiczu Górnym;
- spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sprawie projektu ścieżki
rowerowej w Złotorii;
- 11 maja – otwarcie zmodernizowanego urzędu w Łysomicach;
- 14 maja – otwarta sesja Sejmiku Wojewódzkiego przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu;
- spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie żwirowni;
- 15-17 – sesja Komitetu Regionów w Brukseli;
- 19 maja – impreza powiatowa Wiosna w Gronowie;
- Turniej Tenisowy i festyn w Złotorii z okazji obchodów Stulecia Niepodległości;
- spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie.
Pan wójt przedstawił także stan realizacji inwestycji gminnych.
Ad. 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.
Pan wójt przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Dochody
wykonano w kwocie 82 247 636, 65 zł, co stanowiło 101,16 % planu na rok 2017; 47,41 %
stanowiły dochody własne, 29,15 % otrzymane dotacje, a subwencje 22,41 %. Wydatki

zrealizowano w kwocie 83 067 952, 57 zł; w tym wydatki majątkowe to 9 000 648, 87zł, a wydatki
bieżące 74 067 303,70 zł. Jak zaznaczył pan wójt, największe wydatki dla budżetu gminy to:
edukacja, pomoc społeczna, transport i drogi (w tym również komunikacja publiczna). 11%
budżetu w roku ubiegłym przeznaczono na inwestycje, co zaowocowało m.in. 20 ulicami
o nawierzchni asfaltowej.
Na zakończenie pan wójt podziękował za codzienną współpracę pani sekretarz oraz pani skarbnik
i wyraził nadzieję, iż rada gminy pozytywnie zaopiniuje wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Radni nie mieli pytań do przedstawionych informacji.
Ad. 5. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego
przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 wraz z
informacją o stanie mienia Gminy.
Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr 14/S/2018 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy opiniującą pozytywnie Sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2017 rok.
Ad. 6. 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:
- 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.
- budżet w 2017 roku przebiegał zgodnie z zachowaniem pełnej realizacji obowiązkowych zadań
Gminy;
- zaplanowane i wykonane dochody, wydatki, wynikające z zapisów budżetu naszej gminy na rok
2017 uwzględniały kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i oszczędności;
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i promocji Gminy jednomyślnie pozytywnie oceniła
wykonanie budżetu gminy za rok 2017.
Radna Karina Wroniecka, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia
i Rodziny, poinformowała, że radni – członkowie powyższej komisji, jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowali wykonanie budżetu za 2017 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 2017.
Ad. 7. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady otworzyła
dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Poinformowała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 zostało złożone zgodnie
z przepisami prawa, wraz ze składnikami mienia. Realizacja budżetu przebiegała również zgodnie
z obowiązującymi przepisami dla wydatkowania środków publicznych. Wyraziła zadowolenie
z pracy rady, która systematycznie i odpowiedzialnie podejmowała decyzje dotyczące budżetu,

reagując na zmieniające się potrzeby i okoliczności. Pozytywne opinie o realizacji budżetu
wyrazili również radni: Zbigniew Barcikowski, Aldona Peregonczuk, Danuta Staniszewska,
Karina Wroniecka. Ponadto zwrócili uwagę na:
- potrzebę bardziej równomiernego rozwoju sołectw,
- duże wydatki na „dokładanie” do inwestycji np. powiatu,
- potrzebę zwrócenia uwagi na plany i zadania od dawna odkładane w czasie,
- zadowolenie mieszkańców w funkcjonowania funduszu sołeckiego.
Z braku dalszych uwag przewodnicząca rady zamknęła dyskusję.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2017.
Przewodnicząca rady odczytała uchwałę.
Głosowanie: 11 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”
Uchwałę Nr XLVI/606/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2017 podjęto
jednogłośnie.
Ad. 9 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Radna Karina Wroniecka, w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Teresy
Klawińskiej - odczytała Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubicz o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za rok 2017.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz rozpatrzyła:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz,
2) sprawozdanie finansowe,
3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2018 roku 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 2017 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 2017 rok.
Ad. 10 Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel odczytała Uchwałę Nr 6/KR/2018 z dnia 8
maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi

Gminy Lubicz za 2017 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający Nr 4
zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 11.

Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz Hanna Anzel otworzyła dyskusję. Zabrała głos jako
pierwsza, wyrażając aprobatę dla realizacji ubiegłorocznego budżetu przy zachowaniu wszystkich
przepisów i procedur obowiązujących dla wydatkowania środków publicznych. Podkreśliła
rzetelność i sprawność w realizacji zadań oraz dobrą współpracę pana wójta z radą gminy. Do
dyskusji włączyli się radni, którzy podkreślili m. in. dobrą realizację dochodów, wypełnienie
planów wydatków, spłatę zobowiązań w pełnej planowanej wysokości, imponującą ilość
inwestycji realizowanych przy znacznym udziale dotacji unijnych, dużą ilość wydatków na
oświatę. Zwrócono uwagę na potrzebę bardziej harmonijnego rozwoju wszystkich miejscowości
oraz problem ze ściąganiem należności podatkowych, mimo prawidłowości działań
podejmowanych przez gminę w tym zakresie. Podsumowując, przewodnicząca rady zaznaczyła,
iż wydatki ponoszone na pomoc społeczną wysokością zbliżają się do wydatków ponoszonych na
oświatę, która do niedawna zdecydowanie je przewyższała.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania
budżetu za rok 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz przedstawiła i odczytała projekt uchwały.
Głosowanie: 11 osób - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się.”
Uchwała Nr XLVI/607/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 została podjęta
jednogłośnie.
Przewodnicząca rady pogratulowała panu wójtowi udzielonego mu jednogłośnie absolutorium.
Ad. 13 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz
na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/608/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
b)w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/609/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
c)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej
w miejscowości Lubicz Górny
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.

Uchwałę Nr XLVI/610/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/611/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
e) w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/612/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/613/2018 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”
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/614/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
h) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/615/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/616/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok.
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLVI/617/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ad. 14 Składanie interpelacji.
Brak interpelacji.
16. Wnioski i zapytania.
Przewodnicząca rady Hanna Anzel:
• Wnioskuje o postawienie dwóch lamp za 10 tys. zł na drodze z Młyńca do Rogówka –
w miejscu gdzie zaczyna się wzniesienie w stronę Rogówka.
• Wnosi o zamianę gruntów z członkiem rady sołeckiej, na przeciwko budynku szkoły, pod
budowę przyszłego boiska szkolnego w Młyńcu Pierwszym
• Prosi o upomnienie mieszkańców parkujących po prawej stronie ul. Mostowej w Grębocinie,
która jest bardzo wąska – albo niech przestaną parkować, albo trzeba postawić znak zakazu
parkowania.
Radna Magdalena Borowska:
• W imieniu mieszkańców ul. Polnej zgłasza obawy z planowanym ustanowieniem ul. Polnej
ulicą dwukierunkową – co może spowodować wzmożony ruch, brak miejsc parkingowych oraz
utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej przy tej ulicy.
Radny Juliusz Przybylski:
• Zgłasza potrzebę gruntownego odnowienia przystanku na osiedlu przy ul. Rataja, łącznie
z odnowieniem ławek – mimo zewnętrznego odmalowania przystanku w ostatnim czasie.
• Prosi o odnowienie przejść dla pieszych.
• Zgłasza problem piachu osypującego się z wniesienia na ul. Spółdzielczej na jezdnię i chodnik,
który bardzo kurzy się po przejeździe każdego samochodu. Prosi również o ujęcie w budżecie na
przyszły rok środków na wykonanie sprysku asfaltowego.
Radny Ryszard Korpalski:
• W związku z potencjalnym zagrożeniem jakie stwarzają martwe już drzewa, zgłasza potrzebę
przeprowadzenia inwentaryzacji drzew przy ul. Toruńskiej, a następnie wycięcie martwych
i uporządkowanie gałęzi.
Radna Karina Wroniecka:
• Zgłasza dewastację placu zabaw, do której doszło podczas organizowanej przez Powiat
Toruński imprezy pn. Wiosna w Gronowie – prosi, aby przy przyszłej współpracy z Powiatem,
pomagający w zabezpieczeniu imprezy strażacy, bardziej skupili się na ochronie mienia
gminnego.
• W związku z planowanym przejściem procesji Bożego Ciała, prosi o załatanie dziur na ulicy.
Radna Mariola Falkowska:
• W imieniu mieszkańców ul. Piaskowej, ponawia, składany już przez radną M. Borowską,
wniosek o zamontowanie oświetlenia.
• Wnioskuje o utwardzenie pobocza na ul. Zielona Puszcza.
Radny Jerzy Guranowski:
• Wnioskuje o zgłoszenie do zarządcy drogi słabego oznakowania przejścia dla pieszych
z przystanku autobusowego w stronę Torunia (– słabe oznakowanie jest od strony Kowalewa) –
brak żółtego znaku ostrzegawczego, zasłonięty znak informujący o przejściu, wytarte pasy.
Radna Maria Błaszczyk:
W imieniu mieszkańców, zwraca się z zapytaniem o termin wykonania nawierzchni asfaltowej
oraz zagospodarowanie poboczy na ul. Nowej w Złotorii. Zwraca uwagę, iż wniosek w tej sprawie
składany był już w ubiegłym roku, a mieszkańcy tej ulicy niecierpliwią się, ponieważ wszystkie
sąsiednie ulice są już asfaltowe. Przekazuje pisma mieszkańców w tej sprawie.
Radny Zbigniew Barcikowski:
• Pragnie podzielić się informacjami na temat prac na drogach:
- praca równiarką – lemiesz nie powinien iść prosto, ale pod kątem, zbierając kruszywo z boku na
środek – co pozwala na odpowiednie wyprofilowanie drogi;

- regularne dosypywanie kruszywa tam gdzie robią się dziury, znacznie wydłuża czas dobrego
stanu tych dróg;
- na wiosnę warto szybciej informować mieszkańców o planach dotyczących prac na drogach,
zanim sami zaczną dopytywać i skarżyć się.
Ad.17. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku, przewodnicząca rady zakończyła obrady o godz. 11.30.

Protokołowała:
Przewodnicząca Rady Gminy
Hanna Anzel

