
Protokół nr X/19 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 30 maja 2019 r. 

 

Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 11.30.00 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 wniosek – wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Zarządu  Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Lubiczu oraz określenia nowej formy wykonywania zadań  tej jednostki 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad w/w projektu uchwały, 

radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

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

Protokół nr IX/19 z sesji 16 maja 2019 r. rada przyjęła jednogłośnie.  

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

- 17 maja -  spotkanie z Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej w Toruniu w sprawie 

komunikacji zbiorowej i planów rozbudowy sieci MZK na terenie gminy, 

- spotkanie z Kierownikiem Działu Weryfikacji Wniosków i Umów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska – w sprawie inwestycji w Złotorii, 

- 20 maja – wizyta młodzieży z Portugalii, Hiszpanii i Rumunii w ramach wymiany ERASMUS w UG,  

- 20-21 maja – udział w Konwencie Wójtów w Warszawie, 

- 22 maja – spotkanie z Panem Jackiem Żurawskim Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie oraz 

Panem Jerzym Orłowskim Przewodniczącym Rady Gminy Kowalewo Pom. w sprawie wspólnych 

inwestycji drogowych – dot. drogi przebiegającej przez Gronowo, 

-  23 maja – spotkanie z Panem Maciejem Lewandowskim Komendantem Miejskim Policji w celu 

omówienia spraw bieżących,  

- 28 maja – udział w konferencji zorganizowanej przez GOPS w Lubiczu na temat rodziny wielodzietnej, 

- 29 maja – spotkanie z przedstawicielem firmy BRUK-BUD – wykonawcą ul. Nowej w Złotorii, w sprawie 

prowadzonych prac. 

Ad. 4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach. 

 



Ad. 5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami: 

- 16 maja – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy, 

- 22 maja – spotkanie z Burmistrzem Miasta Kowalewo Pomorskie oraz Przewodniczącym Rady Gminy 

Kowalewo Pom. w sprawie wspólnych inwestycji drogowych – dot. drogi przebiegającej przez 

Gronowo, 

- 23 maja – spotkanie z panem wójtem i rada gminy w sprawie reorganizacji ZDGMiK W Lubiczu oraz 

Sp. „Lubickie Wodociągi”, 

- 24 maja – udział w V Paraolimpiadzie w SP w Lubiczu Górnym,  

- 25 maja – udział w podsumowaniu i zakończeniu międzynarodowego programu Erasmus w SP w 

Lubiczu Górnym  

- udział w obchodach dnia dziecka w Lubiczu Górnym oraz w turnieju piłki siatkowej w Krobi,  

- 28 maja – udział w spotkaniu z GOPS w Lubiczu w sprawie problemów socjalnych jednej z rodzin z 

terenu naszej gminy,  

- 12 czerwca – spotkanie ze Starosta Powiatu Toruńskiego.  

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 

dnia 1 września 2019 roku 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr X/120/19, radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

b)  w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego  

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr X/121/19, radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). Ponieważ uchwała dotyczyła radnej Jolanty 

Nikiel, radna nie wzięła udziału w głosowaniu.; 

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr X/122/19, radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

d)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr X/123/19, radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 



e) w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do projektu.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr X/124/19, radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy. 

Wnioski i interpelacje złożyli: Aldona Peregonczuk, Teresa Klawińska. 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady zakończyły się o godz. 11.53. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Kranz 

 


