Protokół nr XLIX/2018
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 20 sierpnia 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. 12.30. 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lubicz
z Powiatem Toruńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km" oraz zmian w projekcie uchwały o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok w stosunku do materiałów
przekazanych elektronicznie. W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku obrad
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy
Lubicz z Powiatem Toruńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości 4,206 km", radni jednogłośnie opowiedzieli
się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”). W głosowaniu jawnym nad
wprowadzeniem do porządku obrad uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Lubicz na 2018 rok ze zmianami w stosunku do materiałów przekazanych elektronicznie
radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało
się”). Całokształt porządku obrad po zmianach rada przyjęła jednogłośnie (13 - „za”, 0 –
„przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Protokół Nr XLVIII/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 27 lipca 2018 radni przyjęli
jednogłośnie (13 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
Ad. 3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy
Lubicz z Powiatem Toruńskim przy realizacji zadania inwestycyjnego 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: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLIX/652/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
b) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLIX/653/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLIX/654/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
d) 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: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr XLIX/655/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 4 Składanie interpelacji.
Radna Teresa Klawińska złożyła interpelację w sprawie odwodnienia ul. Szkolnej w Lubiczu
Górnym.
Radny Juliusz Przybylski złożył interpelacje w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Bankowej,
Piaskowej i Polnej do 30 km/h w związku z nocnymi nielegalnymi rajdami samochodowymi
w Lubiczu Górnym oraz kompleksowej modernizacji ul. Piaskowej w najbliższych latach.
Ad. 5. Składanie wniosków.
Radna Hanna Anzel:
- wnioskuje o przekształcenie budynku świetlicy w Nowej Wsi na obiekt użyteczności publicznej
i wypowiedzenie umowy mieszkańcom jednego z lokali, zajmującym większą część świetlicy;
- wydzielenie działek przy szkołach w Lubiczu Dolnym i Grębocinie oraz wyodrębnienie z trwałego
zarządu dyrektorów szkół. Działki te mogłyby być następnie wyznaczone na miejsca, w których
możliwe jest spożywanie alkoholu.
Ad. 6. W związku z wyczerpaniem porządku obrady zakończyły się o godz. 12.30.

Protokołowała:
Anna Moryson

