
Protokół nr XII/19 

z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00.00 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.  

Pani radna Danuta Wojciechowska zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych, uzasadniając go obawą o konieczność 
zwrotu dopłat z budżetu gminy poczynionych od grudnia 2018 r. w sytuacji gdy straci moc uchwała nr 
IV/25/18 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług 
kanalizacyjnych. Obecny na sesji mecenas pan Artur Kołcz wyjaśnił, iż zapis o tym, że poprzednia 
uchwała w sprawie dopłat traci moc jest jedynie jej formalnym wygaszeniem i nie oznacza konieczności 
zwrotu dopłat. Mimo wyjaśnienia, pani radna poprosiła o głosowanie nad złożonym wnioskiem.  

Przed przystąpieniem  do głosowania nad wnioskiem, przewodniczący zarządził 3 minuty przerwy 
technicznej na przygotowanie głosowania. W głosowaniu radni odrzucili wniosek (1 - „za”, 9 – 
„przeciw”, 3 – „wstrzymało się”).  

Pan przewodniczący zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, dot. terenów 
komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin,  Rogowo, Rogówko, Brzeźno, 
Brzezinko i Gronowo. 

Przewodniczący rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu 
uchwały, radni opowiedzieli się za powyższym (11 - „za”, 0 – „przeciw”, 2 – „wstrzymało się”).  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. Radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

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

Protokół nr XI/19 z sesji 25 czerwca 2019 r. rada przyjęła jednogłośnie.  

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

- 126 spotkań z mieszkańcami Gminy, 
- 26 czerwca - spotkanie z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim panem Józefem Ramlau  
- szkolenie sołtysów w UG,  
- spotkanie z nowym Komendantem Komisariatu w Dobrzejewicach Szymonem Bartnikiem,  
- 27 czerwca –Walne Zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Obrowie, 
- 28 czerwca – podpisanie umowy na dofinansowanie budowy ul. Przydatki w Grębocinie w ramach 
programu ochrony gruntów rolnych, 
- 29 czerwca – uczestniczyłem w XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Toruniu,  
- 3 lipca – spotkanie z mieszkańcami Złotorii – problem kanalizacji i budowa nawierzchni na ul. Szkolnej, 
Pomorskiej i Ciechocińskiej, 



- 5-8 lipca - z okazji święta narodowego na Litwie uczestniczyłem w międzynarodowym spotkaniu 
przedstawicieli miast partnerskich w Poniewieżu,   
- 12 lipca – uczestniczyłem w otwarciu wernisażu wystawy argentyńskiej artystki (malarki, pisarki) Perli 
Bajder w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, 
- 16 lipca - udział w Obchodach Święta Policji w Toruniu, 
- 1 sierpnia – udział w obchodach 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Placu Rapackiego 
w Toruniu, 
- 7 sierpnia – gościliśmy sołtysów z okręgu miasta partnerskiego Poniewieża,  
- 8 sierpnia – gościłem nowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Roberta 
Wiśniewskiego, 
- 9 sierpnia – podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Grębocinie na świadczenie usług 
bankowych, 
- 14 sierpnia – z Przewodniczącym Rady Panem Zbigniewem Barcikowskim oraz zastępcą Kazimierzem 
Rybackim spotkałem się z przedstawicielami klubów sportowych w celu omówienia zasad współpracy 
i wynajmu obiektów sportowych na terenie gminy, 
- 19 sierpnia – uczestniczyłem w uroczystym otwarciu budynku Urzędu Miasta oraz przedszkola 
w Kowalewie Pomorskim, 
- 23 sierpnia – spotkanie w sprawie zapobieżenia zamknięcia przedszkola w Złotorii, 
- 24 sierpnia – uczestnictwo w festynie gminnym „Lubickie Lato” w Lubiczu Górnym, 
- 25 sierpnia – z wraz z przewodniczącym rady Panem Zbigniewem Barcikowskim uczestniczyłem 
w wojewódzkich dożynkach w Ciechocinku, gdzie reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich „Kreatywna 
Dolina” oraz rada Sołecka Młyńca Drugiego  zajęła trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie wieńców 
dożynkowych,  
- 26 sierpnia – spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli połączone z wręczeniem nominacji nowo 
wybranym dyrektorom, 
- 27 sierpnia – spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych nauczycieli w sprawie uzgodnień 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników 
wynagrodzenia nauczycieli,  
- 28 sierpnia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie harmonogramu modernizacji dróg 
powiatowych, 
- uczestniczyłem w podsumowaniu projektu GOPS „Spotkania z pasją -edycja 2019” w Amfiteatrze 
w Lubiczu Górnym. 
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: 

- 1 lipca – spotkanie rady w sprawie przekształcenia ZDGMiK, 
- 4 lipca – spotkanie radnych z kierownictwem i pracownikami ZDGMiK oraz prezesem Lubickich 
Wodociągów w sprawie przekształcenia ZDGMiK, 
- 7 sierpnia – spotkanie z sołtysami z okręgu miasta partnerskiego Poniewieża, 
- 13 sierpnia – spotkanie podsumowujące kolejny etap budowy świetlicy w Młyńcu Drugim, 
- 14 sierpnia – spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych w celu omówienia zasad współpracy 
i wynajmu obiektów sportowych na terenie gminy, 
- 17 sierpnia – udział w dożynkach sołectwa Gronowo,  
- 18 sierpnia – udział w uroczystościach odpustowych w Brzezinku,  



- 19 sierpnia – udział w spotkaniu z dyrektorami szkół z terenu gminy 
- 22 sierpnia – udział w komisjach wspólnych rady gminy,  
- 23 sierpnia – udział z Kołem Gospodyń Wiejskich z Młyńca Pierwszego w nagraniu programu dla TVP 
Bydgoszcz, 
- 24 sierpnia – uczestnictwo w festynie gminnym „Lubickie Lato” w Lubiczu Górnym, 
- 25 sierpnia – udział w dożynkach wojewódzkich i diecezjalnych w Ciechocinku,  
- 26 sierpnia – udział w dożynkach parafialnych w Lubiczu Górnym. 

Ad. 6. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Lubicz 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/143/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

b) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/144/19 w powyższej sprawie, radni 
opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

c) w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie 
nauki i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/145/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

d) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Wójta Gminy Lubicz 
w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki 
i kultury dla uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz” 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/146/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

e) w sprawie ustalenia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie 
aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych 
pobierających naukę na terenie gminy Lubicz 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/147/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 



f) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania Nagrody Przewodniczącego Rady 
Gminy Lubicz w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
w dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół 
podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz” 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/148/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

g) w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/149/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

h) w sprawie ustalenia zasad wynajmu, dzierżawy i korzystania z  pomieszczeń w szkołach dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. W sprawie projektu głos zabrał 
radny Zbigniew Szczepański, który zwrócił się do radnych z prośbą o wspieranie rozwoju sportu 
amatorskiego również poprzez nieodpłatne udostępnianie gminnych obiektów sportowych 
w uzasadnionych przypadkach.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/150/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

i) w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/151/19 w powyższej sprawie, radni 
opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

j) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/152/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

k) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny  

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/153/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

l) w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości, w której Gmina Lubicz posiada 
udział w prawie własności, położonej w miejscowości Gronowo 



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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/154/19 w powyższej sprawie, radni 
opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

ł) w sprawie rozpatrzenia wniosku o wykup lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy 
ul. Dworcowej 44 w Lubiczu Dolnym 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan wójt wyjaśnił, iż negatywne 
rozpatrzenie wniosku spowodowane jest faktem, iż sprzedaż lokalu  nie byłaby zgodna z Uchwałą 
Nr VII/83/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 2019-2023. Pan wójt 
zapowiedział prace nad zmianami w programie i wypracowanie wspólnej polityki mieszkaniowej.  

W głosowaniu radni odrzucili projekt uchwały (4 - „za”, 8 – „przeciw”, 1– „wstrzymało się”) jednak 
jak ustalono po głosowaniu, było to wynikiem nierozumienia przez radnych przedmiotu głosowania 
– treści uchwały. Jak wyjaśnił pan mecenas, należało dokonać reasumpcji głosowania. Pan wójt 
odczytał projekt uchwały.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/155/19 w powyższej sprawie, radni 
opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

m) w sprawie rozpatrzenia wniosku o urządzenie drogi asfaltowej na ulicy Wilczy Młyn 
w miejscowości Lubicz Dolny 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/156/19 w powyższej sprawie, radni 
opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”); 

n) w sprawie nadania nazwy ulicy „Przytulna” w miejscowości Krobia 

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

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/157/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”); 

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

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych. Pan radny Zbigniew Szczepański 
zawnioskował o niewykreślanie z budżetu kwoty 5000 tys, zł przeznaczonej na rozbudowę OSP 
w Złotorii – jak wyjaśnił pan radny, kwestia ta nie jest jeszcze rozstrzygnięta i ma nadzieję na 
realizację tego zadania. 

Pan mecenas pouczył zebranych, iż możliwe jest osobne głosowanie rady w sprawie wniosku 
radnego lub zgłoszenie wniosku jako autopoprawki pana wójta-autora projektu uchwały. Pan wójt 
zgłosił wniosek jako autopoprawkę do projektu uchwały. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/158/19 w powyższej sprawie, z autopoprawką 
pana wójta, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – 
„wstrzymało się”); 

p) 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, pan wójt zgłosił autopoprawkę dotyczącą niewykreślania kwoty 5000,00 zł przeznaczonej 
na rozbudowę OSP w Złotorii. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/159/19 w powyższej sprawie, wraz 
z autopoprawką pana wójta, radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (13 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

W związku z faktem, iż kolejna uchwała dotyczyła odmowy wygaszenia mandatu radnego pana 
Zbigniewa Barcikowskiego, przekazał on prowadzenie sesji wiceprzewodniczącemu panu 
Kazimierzowi Rybackiemu. Pan wiceprzewodniczący odczytał uzasadnienie do powyższej uchwały.  

r) w sprawie domowy wygaszenia mandatu radnego 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, jednak pan 
wiceprzewodniczący oczytał uzasadnienie chwały. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/160/19 w powyższej sprawie, radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”), radny 
Zbigniew Barcikowski nie brał udziału w głosowaniu. Po zakończeniu głosowania 
wieceprzewodniczący przekazał dalsze prowadzenie sesji przewodniczącemu rady panu 
Zbigniewowi Barcikowskiemu. 

s) w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz, 
dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, 
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo. 

Przewodniczący rady poprosił o omówienie projektu uchwały. W imieniu pana wójta projekt 
omówił kierownik referatu gospodarki przestrzennej, który wyjaśnił, iż w harmonogramie przeglądu 
i zmiany planów miejscowych, zmiana planu dla wskazanego obszaru przewidywana jest w roku 
2020, jeżeli rada przeznaczy na ten cel środki finansowe. Pan wójt dopowiedział, iż 
w przedstawionym projekcie proponuje negatywne rozpatrzenie wniosku, ponieważ zmiana planu 
wymaga przemyślanej strategii, kompleksowego spojrzenia, niesie też ze sobą koszty i wymaga 
nakładu pracy – dlatego nie należy zmieniać planu tylko i wyłącznie dla poszczególnych działek, na 
indywidulane wnioski. Zaznaczył, iż choć rozumie potrzebę zmiany planu, proponuje radzie 
realizację przyjętego harmonogramu prac nad planami miejscowymi. Pan wójt odczytał projekt 
uchwały.  

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały nr XII/161/19 w powyższej sprawie, radni 
opowiedzieli się za powyższym (12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymało się”). 

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

Wnioski i interpelacje złożyli radni: T. Klawińska, M. Jurkiewicz, J. Guranowski, J. Przybylski, J. Nikiel, 
Z. Szczepański. 

Ad. 8. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący zakończył sesję o godz. 11.45. 

 

Protokołowała: 

Anna Moryson 


