Protokół nr LII/2018
z sesji Rady Gminy Lubicz
z dnia 19 października 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. 13.20. Powitała przybyłych, na podstawie listy
obecności stwierdziła quorum, po czym odczytała porządek obrad.
Ad.1 b) zgłaszanie spraw do porządku.
Pan wójt zawnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny
i Krobia oraz o wprowadzenie do porządku obrad punkt pt. Informacja Wójta oraz
Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok oraz na koniec
kadencji.
W głosowaniu jawnym nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XVIII/206/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i
Krobia radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 –
„wstrzymało się”).
W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem do porządku punktu pt. Informacja Wójta oraz
Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 rok oraz na koniec
kadencji 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.
Protokół Nr LI/2018 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 12 października 2018 roku radni przyjęli
jednogłośnie (12 - „za”, 0 – „przeciw,” 0 – „wstrzymało się”).
Ad. 3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubicz do projektu partnerskiego pn.
„EU-geniusz w świecie 3D” w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS,
złożonego w ramach konkursu nr RPKP.10.02.02-IŻ.00-04-177/18 w ramach Poddziałania 10.2.2
Kształcenie ogólne
Projekt uchwały był omawiany na Komisjach Połączonych.
Pan Wójt odczytał projekt uchwały.
Głosowanie: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr LII/688/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.

b) o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Dolny
Pan Wójt odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.
1) omówiono uwagę pana Bogdana Kamińskiego złożoną w dniu 06.06.2018 r.
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła
wniosku, aby nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. Toruńskiej, znajdowała się 10 m od
linii granicznej działki nr 114/19 znajdującej się w najbliższej odległości od krawędzi jezdni.
Wynik głosowania jawnego – 12 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się.
2) omówiono uwagę pana Bogdana Kamińskiego złożoną w dniu 06.06.2018 r.
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. uwzględniła uwagę
dotyczącą uzupełnienia w § 32 pkt.2 uchwały o dodatkowe przeznaczenie dopuszczalne dla terenu
U5 – tereny składów i magazynów.
Wynik głosowania jawnego – 12 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się”.
Głosowanie nad podjęciem uchwały: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”.
Uchwałę Nr LII/689/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
c) 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 LII/690/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
d) 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 LII/691/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
e) 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 LII/692/2018 Rady Gminy Lubicz w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie.
Ad. 4. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych
za 2017 rok oraz na koniec kadencji.
Pan wójt przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych za rok 2017 złożonych przez
pracowników urzędu – kierowników jednostek i referatów, prezesów – Lubickich Wodociągów
oraz Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”. Następnie przedstawił informacje o złożonych przez
siebie oświadczeniach majątkowych – za rok 2017 oraz na koniec kadencji. Oświadczenia zostały
złożone w wyznaczonych terminach, opublikowane w BIP oraz przekazane według właściwości
do urzędu skarbowego oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pan wójt odczytał
stwierdzone w oświadczeniach uchybienia oraz treść przesłanych sprostowań.

Przewodnicząca rady przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych radnych złożonych
za rok 2017 oraz na koniec kadencji. Oświadczenia zostały złożone w terminie, opublikowane
w BIP oraz przekazane według właściwości do urzędu skarbowego oraz Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Następnie przewodnicząca rady przedstawiła podsumowanie z prac Rady Gminy Lubicz
w kadencji 2014-2018. W mijającej kadencji rada odbyła 52 sesje, na których podjęła 692 uchwały
(łącznie z ostatnią sesją) oraz 2 stanowiska:
- Stanowisko Nr 1 w sprawie projektu nowej ustawy prawo wodne;
- Stanowisko Nr 2 w sprawie eksploatacji kruszywa na terenie Gminy Lubicz, w szczególności
w miejscowościach Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi.
Radni złożyli 1262 wnioski oraz 104 interpelacje. Podjęto ponad 120 Aktów Prawa Miejscowego.
Przewodnicząca rady przedstawiła też szczegółowe informacje o wydatkach inwestycyjnych
w mijającej kadencji, których łączna kwota do końca br. przekroczyć może 40 mln zł.
Pan wójt zachęcił zebranych do obejrzenia filmu podsumowującego mijającą kadencję, w którym
również ujęte są informacje o inwestycjach. Podsumowując zaznaczył, że realizacja inwestycji
opóźniała się ze względu na długo wstrzymywane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, co miało
decydujący wpływ na fakt, iż nie są one jeszcze ukończone. Pan wójt podziękował za współpracę
wszystkim radnym oraz zebranym gościom. Przedstawicielka Związków Zawodowych
Nauczycieli pani Elżbieta Pietras złożyła panu wójtowi podziękowania za wieloletnią współpracę
oraz troskę i zainteresowanie sprawami oświaty. Również obecne na posiedzeniu przedstawicielki
Klubu Seniora Arka z Lubicza Dolnego, z panią przewodnicząca Bożeną Wolak, złożyły pan
wójtowi oraz wszystkim radnym podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wspieranie
rozwoju klubu.
O godz. 12.40. przewodnicząca rady zarządziła 10 minut przerwy. Obrady wznowiono o godz.
12.50.
W związku z mijająca kadencją, radni złożyli oficjalne podziękowania za wieloletnią współpracę
panu wójtowi, pani sekretarz oraz pani skarbnik, a także pracownikom urzędu. Pan wójt
szczególnie podziękował przewodniczącej rady gminy pani Hannie Anzel oraz wszystkim radnym
za współpracę, a także wzajemny szacunek i zaufanie, dzięki którym ta współpraca układała się
pomyślnie i z korzyścią dla wspólnoty samorządowej gminy Lubicz.
Obrady zakończono o godz. 13.20.
Protokołowała:
Anna Moryson

