
Protokół nr II/18 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził je 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz pan Zbigniew Barcikowski, który powitał przybyłych, na podstawie 

listy obecności stwierdził quorum, po czym zapoznał zebranych z porządkiem obrad.  

Pan wójt Marek Nicewicz zgłosił następujące wnioski do porządku obrad: 

- wykreślenie z porządku obrad pkt. 4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między 

sesjami; 

- wykreślenie z porządku obrad pkt. 6 i) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia; 

- wykreślenie z porządku obrad pkt. 6 j) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków.  

Przewodniczący rady zgłosił następujący wniosek do porządku obrad: 

- wykreślenie z porządku obrad pkt. 5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między 

sesjami. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad każdą zgłoszoną zmianą do porządku obrad – radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem każdej zmiany (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymanych”), a następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem całości porządku 

obrad po zmianach. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymanych”).  

 

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

Protokół nr I/18 z sesji 17 listopada 2018 r. rada przyjęła jednogłośnie.  

 

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

- 21.11. – spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu z okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego; 

- 22.11. – spotkanie z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka  

- 23.11. – wyjazd zastępcy wójta do opery Nova w Bydgoszczy na koncert chóru szkolnego z Lubicza 

Górnego; 

- 28.11. – udział zastępcy wójta w uroczystości zakończenia międzynarodowego projektu Piękna Nasza 

Polska Cała w Szkole Podstawowej w Grębocinie.  

 

Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami – wykreślony z porządku 

obrad. 

Ad. 5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami – wykreślony z porządku obrad.   

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Przewodniczący rady 

odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/6/18 w powyższej 

sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”); 

b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 



Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani sekretarz 

odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/7/18 w powyższej 

sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”); 

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani sekretarz 

odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/8/18 w powyższej 

sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”); 

d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/9/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

e) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/10/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

f) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/11/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

g) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/12/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

h) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/13/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

i) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny 

i Krobia – projekt wykreślony z porządku obrad; 

j) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Lubicz – projekt wykreślony z porządku obrad; 

k) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian w statutach sołectw 

gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani sekretarz 

odczytała projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/14/18 w powyższej 

sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”); 

l) w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Lubicz 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/15/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

ł) w sprawie nadania nazwy ulicy "Żelazna" w miejscowości Grębocin 



Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt odczytał 

projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/16/18 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

m) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.” 

Projekt uchwały szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Zastępca pana wójta 

odczytał projekt uchwały. W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/17/18 w powyższej 

sprawie, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało 

się”); 

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

Pan wójt zawnioskował o wprowadzenie do projektu uchwały przekazanego radnym zgodnie ze 

statutem 6 dni wcześniej, zmian, które przesłane zostały dzień przed sesją, a wynikają ze zmian 

w zakresie budżetu 2018 r. W głosowaniu jawnym nad wprowadzeniem powyższych zmian radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani skarbnik odczytała projekt uchwały.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/18/18 w powyższej sprawie, radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

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

Pan wójt zawnioskował o wprowadzenie do projektu uchwały przekazanego radnym zgodnie ze 

statutem 6 dni wcześniej, dodatkowych zmian, które przesłane zostały dzień przed sesją, a dotyczą 

planu wydatków i dochodów w budżecie na 2018 r. Pan wójt przedstawił zmiany. W głosowaniu 

jawnym nad wprowadzeniem powyższych zmian radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 

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

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

omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pani skarbnik odczytała projekt uchwały. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr II/19/18 w powyższej sprawie radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

 

Ad. 5. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.  

Wnioski na piśmie do przewodniczącego rady złożyli: Juliusz Przybylski, Teresa Klawińska, Kazimierz 

Rybacki, Danuta Wojciechowska.  

 

Ad. 7 zakończenie obrad.  

Przewodniczący rady stwierdził wyczerpanie porządku i zakończył obrady o godz. 14.10. 

 

Protokołowała:  

Anna Moryson  

 

 














































