
Protokół nr XLVIII/2018 
z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 27 lipca 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. 13.40. 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 projektów uchwał 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk) – 
Młyniec I” oraz w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę 
chodnika w miejscowości Młyniec Pierwszy przy drodze powiatowej nr 2009C. W głosowaniu 
jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Toruńskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C (polbruk) – Młyniec I”, radni opowiedzieli się za 
powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). W głosowaniu jawnym nad 
wprowadzeniem do porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Toruńskiemu na budowę chodnika w miejscowości Młyniec Pierwszy przy drodze powiatowej nr 
2009C, radni 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 Nr XLVII/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 26 czerwca 2018 radni przyjęli 
jednogłośnie (11- „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). 
Ad. 3 . Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami: 
- 27.06 – walne zgromadzenie Spółki Lubickie Wodociągi; 
- 28-30.06 – posiedzenie Zarządu Gmin Wiejskich w Polanicy; 
- 02.07 – Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”; 
- 03-05.07 – komisja plenarna Komitetu Regionów w Brukseli; 
- 06.07 – narada z sołtysami z terenu gminy; 
- 11.07 – spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej;  
- 13.07 – nagranie w TVP w Bydgoszczy; 
- 14.07 – festyn w Kopaninie; 
- 15.07 – spotkanie z Ministrem Środowiska; 
- 18.07 – narada ‘kolejowa’ z udziałem dyrektora Kowałka oraz wójta Gawrońskiego; 
- jubileusz 10lecia działalności Klubu Seniora „Dolina Drwęcy”; 
- 26.07 – otwarcie Komisariatu Policji w Dobrzejewicach. 
Pan wójt poinformował, iż wszystkie przetargi drogowe są już ogłoszone, w trakcie opracowania 
jest przetarg na kanalizację Krobi, zgodnie z harmonogramem przebiegają inwestycje w Lubiczu 
Górnym. Poinformował również o rozpoczęciu zebrań sołeckich w sprawie funduszu sołeckiego 
na 2019 rok, połączonych w tym roku z opiniowaniem przez sołectwa projektów uchwał 



dotyczących spożywania alkoholu na terenie gminy – ograniczenia nocnych zakupów, 
wyznaczenia miejsc gdzie możliwe będzie sprzedaż i spożywanie alkoholu np. podczas imprez.  
 
Ad. 4 Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/637/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

2) w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/638/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości 
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 XLVIII/639/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronówko  
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/640/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

5) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/641/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

6) 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: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/642/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 



7) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/282/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/643/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

8) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/289/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/644/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

9) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Lubicz projektu 
partnerskiego pn. „Mali odkrywcy” zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach części 
RPO WK-P na lata 2014-20120 współfinansowanej z EFS, konkurs nr RPKP.10.01.02-
IŻ.00-04-166/18 w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/645/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

10) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/646/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie 
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 
4,206 km” 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę XLVIII/647/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

12)  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 XLVIII/648/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 
 



13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2009C 
(polbruk) – Młyniec I” 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/649/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

14) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Toruńskiemu na budowę chodnika 
w miejscowości Młyniec Pierwszy przy drodze powiatowej nr 2009C 
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.   
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  
Głosowanie: 11- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/650/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie; 

15) 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: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 
Uchwałę Nr XLVIII/651/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto 
jednogłośnie. 

 
Ad. 5. Składanie interpelacji.  

Nikt nie złożył interpelacji.  
 

Ad. 6. Wnioski i zapytania. 
Radna Danuta Staniszewska:  
 - pyta o przejście dla pieszych w Rogówku.  
Radna Mariola Falkowska: 

- przekazuje wniosek Radnego Juliusza Przybylskiego z pytaniem o uporządkowanie lasku 
w Lubiczu Górnym, 

 - wnioskuje o spowalniacz na ul. Zielonej Puszczy w Mierzynku, 
 - zgłasza przeciekający dach w świetlicy w Mierzynku.  
Radna Aldona Peregonczuk: 
 - wnioskuje o zamontowanie spowalniacza na ul. 8 marca – od ul. Pomorskiej do Grabowca.  
Radna Magdalena Borowska: 

- wnioskuje o zmianę organizacji ruchu na ul. Polnej w Lubiczu Górnym i przywrócenie 
ruchu dwukierunkowego.  

Radny Ryszard Korpalski: 
 - ponawia wniosek o usunięcie suchych gałęzi przy ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym.  
Przewodnicząca Rady Hanna Anzel: 

- wnioskuje o sprawdzenie sposobu naliczania opłaty za przesył ścieków i rury wykopane 
na terenie gminy – kto płaci?, 

 wnioskuje o całkowity zakaz przejazdu pojazdów ciężkich przez ul. Rogowską w Rogowie 
 - wnioskuje o umieszczenie muld na ul. Rogowskiej, 

- zgłasza, iż mieszkańcy gminy będący właścicielami mieszkań komunalnych chcieliby 
wymieniać piece,  



 - pyta o przystanek autobusowy w Rogówku, 
- zgłasza potrzebę przeglądu oznakowania drogowego na terenie gminy – w związku ze 
znakiem „strefa miejska” w Grębocinie. 

Sołtys Lubicza Górnego Damazy Jarzębowski: 
- wnioskuje o miejsce na świąteczną choinkę z dostępem do prądu w centrum Lubicza 
Górnego,  

 - wnioskuje o zwiększenie ilości oświetlenia świątecznego, 
 - prosi o załatanie dziur na ul. Lipnowskiej – odcinek Bankowa-Polna, 
 - zgłasza nieczytelne, niewidoczne oznakowanie drogowe do przeglądu.   
 
7. Zakończenie obrad.    
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca rady ogłosiła zakończenie obrad 
o godz. 13.40. 
 
Sporządziła: 
Anna Moryson  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


