
Protokół nr L/2018 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 7 września 2018 r. 

  

Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy 

Lubicz pani Hanna Anzel w sali narad Urzędu Gminy Lubicz. Otworzyła o godz. 1200 a 

zakończyła o godz. 1310. Powitała przybyłych, na podstawie listy obecności stwierdziła 

quorum, powitała Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów wsi Nowa 

Wieś i Rogowo, radcę prawnego, osobę protokołującą. 

Ad.1 b) zgłaszanie spraw do porządku. 

Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad wniosku sołectwa Złotoria dot. 

korekty  funduszu sołeckiego. Przewodnicząca Rady poprosiła o wycofanie z porządku obrad 

informacji przewodniczącego Rady o działalności między sesjami. W głosowaniu jawnym nad 

każdą ze zmian porządku obrad, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 

0 – „przeciw,” 0 – „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 z 20 sierpnia 2018 r.  

Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 20 sierpnia 2018r radni przyjęli 

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

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

- ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się 20 sierpnia, a na przełomie sierpnia i września odbywały 

się zebrania wiejskie na terenie gminy w których uczestniczyłem; 

- 21 sierpnia - narada dot. inwestycji w Lubiczu Górnym; 

- 23 sierpnia – zebranie wiejskie w Kopaninie;  

- 24 sierpnia – pożegnanie p. Duszyńskiej, która po ponad 20 latach pracy w Urzędzie przeszła 

na emeryturę; 

- 25 sierpnia – dożynki gminne w Grębocinie; 

- 27-28 sierpnia - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie;  

- 30 sierpnia – wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;  

- 31 sierpnia – wizytacja inwestycji gminnych;  

- 1 września – uroczystość patriotyczna pod obeliskiem w Mierzynku;  

- 2 września – uroczystość patriotyczna pod obeliskiem w Złotorii;  



- 3 września – rozpoczęcie roku szkolnego w szkole w Złotorii;  

- 4 września – spotkanie wójtów w Lubiczu na temat gospodarki odpadami. 

Pan wójt przedstawił także stan realizacji inwestycji gminnych.  

Ad. 5. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie Statutu Gminy Lubicz  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.  

Odczytano projekt uchwały, radni nie mieli do niej pytań.   

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

Uchwałę Nr L/656/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

b) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

 Odczytano projekt uchwały, radni nie mieli pytań.  

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

Uchwałę Nr L/657/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

c) w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Lubicz  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. Radni nie mieli pytań do uchwały.  

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

Uchwałę Nr L/658/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

d) w sprawie ustalenia na terenie gminy Lubicz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów oraz maksymalnej liczby zezwoleń 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  Radni nie mieli pytań do uchwały. 

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

Uchwałę Nr L/659/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

e) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Lubicz miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych. 

 



Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr L/660/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

f) w sprawie ograniczenia na terenie gminy Lubicz godzin nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. 

Głosowanie: 11 - „za”, 1 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”. 

Uchwałę Nr  L/661/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

g) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

miejscach publicznych na terenie gminy Lubicz  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. 

Głosowanie: 11 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”.  

Uchwałę Nr L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Nowa Wieś  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr L/663/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

i) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. 

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

Uchwałę Nr L/664/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

j) sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały. 



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

Uchwałę Nr L/665/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

k) sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria  

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr L/666/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

l) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, 

Lubicz Górny, Mierzynek 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr L/667/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie. 

ł) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Klub 

Wsparcia Seniora w Kopaninie” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.  

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

Uchwałę Nr L/668/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

m) w sprawie dofinansowania w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-

Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr L/669/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

n) w sprawie przystąpienia do „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie 

Kujawsko-Pomorskim” 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 L/670/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

o) 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 L/671/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

p) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy 

Lubicz z Gminą Obrowo przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i 

przebudowa drogi gminnej Kopanino – Obory” 

Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych. 

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr L/672/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

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

Pani Grażyna Dąbrowska – Skarbnik Gminy poinformowała  zebranych jakie zmiany 

wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które dotyczyły wprowadzenia dotacji ze 

środków EFS na projekt „Mali odkrywcy” oraz przesunięć z wydatków bieżących na wydatki 

majątkowe dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo, zaprojektowania 

i przebudowy drogi gminnej Kopanino-Obory, budowy ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym, 

budowy ul. Nowej w Złotorii, budowy ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym. Pani 

Skarbnik poinformowała również, że uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na 

poszczególne lata realizacji dot. przedsięwzięć termomodernizacji budynków szkolnych, 

odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy 

Lubicz, remontów i budowy dróg na terenie gminy itp.  

Pan Wójt odczytał projekt uchwały.   

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

Uchwałę Nr L/673/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

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

Pani Skarbnik Gminy szczegółowo poinformowała zebranych czego dotyczą zmiany: 



- odszkodowania za uszkodzenie namiotu sołeckiego w Złotorii, 

- korekty Funduszu Sołeckiego na wniosek zebrania wiejskiego w Złotorii, 

- korekty Funduszu Sołeckiego na wniosek zebrania wiejskiego w Lubiczu Dolnym, 

- korekty Funduszu Sołeckiego na wniosek zebrania wiejskiego w Brzezinku, 

- korekty Funduszu Sołeckiego na wniosek zebrania wiejskiego w Kopaninie, 

- korekty Funduszu Sołeckiego na wniosek zebrania wiejskiego w Grębocinie, 

-  opłat za zajecie pasa drogowego, 

-  dotacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, 

- wykonania kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami, 

- budowy ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym,  

- dotacji Wojewody na realizacje zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, 

- termomodernizacji budynków oświatowych, 

- pokrycia kosztów dojazdu mieszkańców gminy na badania w związku  z udziałem w 

programie badań przesiewowych w kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej, 

PO omówieniu zmian przystąpiono do głosowania 

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

Uchwałę Nr L/674 /2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.  

 Ad. 14 Składanie interpelacji.   

Brak interpelacji.   

16. Wnioski i zapytania.  

1. Pani Teresa Klawińska – Radna wsi Lubicz Dolny: 

- Pani Radna jest zainteresowana terenem przy młynie. Mieszkańcy są zainteresowani na co 

będzie przeznaczony ten teren, co będzie dalej? Czy ta ulica Zbożowa będzie udrożniona? 

2. Pani Mariola Falkowska – Radna Mierzynka i Lubicza Górnego: 

- w Lubiczu Górnym za ekranami była wykonana droga z kostki  brukowej. Przy wyjeździe  

jest załamana kostka i są kłopoty z wyjazdem, wymaga to naprawy; 

 - mieszkańcy ul. Handlowej  proszą, aby przyciąć gałęzie rosnących tam sosen, to droga byłaby 

przejezdna; 

 - Pani Radna przypomina o poszerzeniu ul. Zielona Puszcza w Mierzynku, należy tam nawieźć 

tłucznia; 



 - Pani Radna zgłasza problem zjazdu z drogi nr 10 do Mierzynka. Czy coś się dzieje w tej 

sprawie? 

 - przy ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym miały być 3 lampy oświetleniowe. Na razie nic tam  

się nie dzieje; 

 -  Radna pyta o możliwość budowy chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym, przy 

p. Wiśniewskich, aby można było namalować tam pasy (przejście dla pieszych) na drugą stronę 

ulicy? 

- Pani Radna przekazała prośbę mieszkańców Krobi dot. dowozu dzieci do szkół. Dzieci z klasy 

IV z ul. Osiedlowej nie są zabierane autobusem szkolnym, a przecież to są 9-letnie dzieci. 

- wspólny wniosek z Radnym z Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego Panem Zbigniewem 

Barcikowskim – wniosek o rozważenie możliwości przedłużenia komunikacji MZK z Krobi do 

Mierzynka i Młyńca Drugiego i Młyńca Pierwszego. Mieszkańcy chcą, aby to rozważyć; 

- przy ul. Handlowej 27 jest wystający hydrant. 

3. Pan Zbigniew Barcikowski – Radny z Młyńca Pierwszego i Młyńca Drugiego zgłasza 

potrzebę wykoszenia poboczy w Młyńcu Pierwszym na ul. Golubskiej i Bierzgalskiej.  

3. Pan Jarosław Rybiński – Radny wsi Krobia ponawia wniosek o zwrócenie uwagi na ul. 

Osiedlową. Tam jest skrót do tego skrzyżowania z ul. Olszynową. Samochody pędzą grubo 

ponad 60 km na godzinę. Cos z tym trzeba zrobić, bo jest niebezpiecznie. 

4. Pani Aldona Peregonczuk – Radna wsi Złotoria zgłasza potrzebę założenia progu 

zwalniającego na ul. 8 Marca przed przejściem dla pieszych. To dotyczy tej strony od 

Grabowca, od ul. Pomorskiej, tam jest zakręt i samochody wyjeżdżają bardzo szybko. 

Wójt Gminy zabrał głos w sprawie ul. Osiedlowej w Krobi podkreślając, że „tam gdzie 

są nowe osiedla, to tam będą prowadzone prace kanalizacyjne, więc na razie nie planujemy 

żadnych prac na tej ulicy. Gmina Lubicz dla Obrowa stała się tranzytowa. Zgłosimy to Policji, 

znaki drogowe ograniczające prędkość trzeba postawić, ale nic więcej nie możemy zrobić”. 

Odnośnie progu zwalniającego na ul. 8 Marca w Złotorii Wójt stwierdził, że jest to ulica 

krótka i jest tam już 1 próg zwalniający. 

W sprawie uporządkowania terenu w Lubiczu Dolnym Wójt poinformował, że „Gmina 

kilka razy zobowiązywała właściciela do uporządkowania terenu, ale nic się nie zmieniło. 

Dokąd nie będzie pomysłu na ten teren, to nic się nie zmieni. Ograniczenia samorządu 

województwa bardzo przyhamowały zamierzenia właściciela tego terenu”. 



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Hanna Anzel – „ w kwestii terenów zielonych, to są 

mieszkańcy, którzy w ogóle nie dbają o swoje tereny. W gminie Łysomice wykaszają takie 

tereny i wystawiają rachunki właścicielom”. 

Następnie sołtys wsi Nowa Wieś pan Mirosław Majewski w imieniu wszystkich 

mieszkańców wsi podziękował za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa 

Wieś. „Ta zmiana wniesie nowe tchnienie w rozwój Nowej Wsi”. Pan sołtys podziękował też 

Prezesowi „Lubickich Wodociągów” za doprowadzenie wody na ul. Krótka w Nowej wsi. 

Mieszkanka Lubicza Dolnego pani B. B. zwróciła się z prośbą o utwardzenie ul. 

Zbożowej w Lubiczu Dolnym. W październiku br. jej syn wprowadza się do nowego domu, 

a nie ma dojazdu dla samochodu MPO po śmieci itp. 

Ad.17. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku, przewodnicząca rady zakończyła obrady o godz. 1310 . 

  

Protokołowała: 

Hanna Burczyńska 

Przewodnicząca Rady Gminy  

                  Hanna Anzel  

  

  

  

  

  

  

 


