
Protokół nr XLVII/2018 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 26 czerwca 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. 13.25. Powitała przybyłych, na podstawie listy 

obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.  

 

Ad.1 b) zgłaszanie spraw do porządku.  

Wójt Gminy Lubicz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz. W głosowaniu jawnym nad wycofaniem 

z porządku obrad informacji przewodniczącego rady o działalności między sesjami, radni 

opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 1 – „wstrzymało się”). 

Całokształt porządku obrad po zmianach rada przyjęła jednogłośnie (12 - „za”, 0 – „przeciw,”                   

0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Protokół Nr XLVI/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 radni przyjęli 

jednogłośnie (12- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 3 . Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami: 

- 25 lecie Komisji Wspólnej Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie; 

- 26.05. – Gminny Dzień Samorządu; 

- 28.05. – narada z kołami łowieckimi oraz policją w sprawie dzików; 

- 28.05. – spotkanie w Rogowie w sprawie nieodpłatnego przekazania gruntu, który w przyszłości 

będzie przeznaczony na parking przy cmentarzu i przy kościele; 

- 29 i 30.05. – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;  

- 02.06. – festyn w Lubiczu Dolnym; 

- 110 rocznica powstania OSP w Rogówku; 

- 3.06 – dzień dziecka w Rogowie; 

- 4.06 – posiedzenie grupy Przymierze Europejskie w Brukseli;  

- 06.06. – spotkanie w Toruniu w sprawie dostawy wody do sieci gminnej oraz przyłączeniu do 

sieci kanalizacyjnej; 

- 08.06 – Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Lisewie; 

- 09.06. – Biblioteki Powiatowe w Czernikowie;  

- 10.06. – festyn charytatywny w Złotorii; 

- 11.06. – kontrola obrony cywilnej;  

- 14.06. – spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie chodnika przy ul. Grębockiej 

w Lubiczu Dolnym;  

- 16.06. – dzień dziecka w Nowej Wsi;  

- 17.06 – 27-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza dr Mariana Wróblewskiego w Złotorii; 

- 18-20.06 – Zgromadzenie Ogólne Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu, Jubileusz 25-lecia 

reaktywacji Związku Gmin Wiejskich; 

- 22.06 – uroczyste zakończenia roku szkolnego; 

- 23.06. – 50-lecie Klubu Sportowego Flisak w Złotorii; 



- 25.06. – Komisja Wspólna Rządku i Samorządu Terytorialnego w Warszawie. 

 

O godz. 12.50 przewodnicząca rady zarządziła 10 minutową przerwę. Obrady wznowiono o godz. 

13.00. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał:  

a)  o zmianie uchwały 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: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/618/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

b) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/619/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

c) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szklonego w roku kalendarzowym, 

w  którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/620/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

d) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/621/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

e) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/622/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

f) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/623/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 



g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Górny i Krobia 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/624/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

h) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/625/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

i) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/626/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

j) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/627/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

k) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/628/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

l) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na budowę 

chodnika przy DW nr 552 na odcinku Lubicz Dolny – Grębocin  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/629/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

ł) w sprawie nadania nazwy ulicy „Hiacyntowa” w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/630/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

m) w sprawie nadania nazwy ulicy „Serdeczna” w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/631/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 



n) 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: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/632/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

o) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/633/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

p) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/634/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

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

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/635/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie; 

 

s) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr XLVII/636/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku przewodnicząca rady zakończyła obrady o godz. 13.25.  

 

Protokołowała:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


