
Protokół nr XV/19 
z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 24 października 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.  

Pan wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad: 
1.  w pkt. 7 n) projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości, 
2. w pkt. 7 o) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz. 

W głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania 
wniosku według właściwości radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – 
„przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  W głosowaniu nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz radni jednogłośnie opowiedzieli się za 
powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).   
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad po zmianach radni jednogłośnie opowiedzieli 
się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 
 
Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Protokół nr XIV/19 z sesji 26 września 2019 r. rada przyjęła jednogłośnie.  
 
Ad. 3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami: 
- 52 spotkania z mieszkańcami, 
- 3 października – spotkanie z wójtami gminy Obrowo i Nieszawka oraz przestawicielem urzędu 
marszałkowskiego w sprawie omówienia bieżącego funkcjonowania LGD „Podgrodzie Toruńskie”, 
- 4 października – spotkanie z przedstawicielem firmy DUON, która gazyfikuje nasza gminę – m. in. 
w sprawie 8% obniżki stawki za gaz  
- 6 października –  udział w Kryterium Asów w Lubiczu Górnym  
- 8 października – spotkanie w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Złotorii – na 
odcinku pomiędzy Grabowcem a Złotorią 
- 11 października – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów SP 
w Lubiczu Dolnym 
- 14 października – spotkanie z dyrektorami szkól oraz przedstawicielami klubów sportowych w sprawie 
regulaminu wynajęcia sal sportowych 
- 15 października – spotkanie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu w sprawie przebudowy kładki 
pieszo-rowerowej na granicy gminy Toruń i sołectwa Złotoria,  
- 16 października – spotkanie z Dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie 
Marszałkowskim, w sprawie przyszłego podziału środków europejskich  
- spotkanie z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Transportu w sprawie omówienia postępów 
prac związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Złotoria-Lubicz,  
- spotkanie z Prezydentem Miasta Torunia w sprawie remontu ul. Toruńskiej w Grębocinie, 
-  21 października – spotkanie z zastępcą dyrektora ds Zarządzania Drogami i Mostami w GDDKiA 
w sprawie DK 15 oraz możliwości pozyskiwania dróg serwisowych, aby można je było włączyć do 
zakresu dróg gminnych,  
- 22 października – konferencja „Uczeń nietypowy czyli uczeń wyjątkowy” 
- 23 października – spotkanie z Wójtem Gminy Nieszawka. 



 
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: 
- 27 września – udział w konferencji w SP w Grębocinie zorganizowanej przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmży,  
- 3 października – spotkanie radnych z panem wójtem w sprawie omówienia spraw bieżących,  
- 4 października – udział w spotkaniu kulturalnym „Młynieckie Tradycje” ,  
- 6 października – udział w Kryterium Asów w Lubiczu Górnym,  
- 9 października – spotkanie radnych z panem wójtem w sprawie omówienia spraw bieżących, 
- 11 października – udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez uczniów 
SP w Lubiczu Dolnym 
- 14 października – spotkanie z dyrektorami szkól oraz przedstawicielami klubów sportowych w sprawie 
regulaminu wynajęcia sal sportowych, 
- udział w ślubowaniu uczniów klas pierwszych w SP Grębocinie,  
- 17 października – posiedzenie komisji połączonych rady gminy. 
 
Ad. 6. Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. 
 
Opinię o kandydatach na ławników przedstawiła radnym pani sekretarz Aneta Kaczmarek –
przewodnicząca zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.  
 
Ad. 7. Podjęcie uchwał: 
 

a) w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych na kadencję 2020-2023 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/177/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Po przyjęciu regulaminu przewodniczący poinformował radnych o konieczności wyboru 
komisji skrutacyjnej. Zgłoszenia: 
- pan Kazimierz Rybacki zgłosił pana Juliusza Przybylskiego, który wyraził zgodę na udział 
w praca komisji skrutacyjnej, 
- pan Juliusz Przybylski zgłosił radną Aldonę Peregonczuk, która wyraziła zgodę na udział 
w komisji skrutacyjnej,  
- pani Danuta Wojciechowska zgłosiła panią Justynę Dejewską, która wyraziła zgodę  na udział 
w pracach komisji skrutacyjnej.  
W głosowaniu w sprawie powołania komisji skrutacyjnej radni jednogłośnie przyjęli 
zaproponowany skład. Komisja na przewodniczącego wybrała radną Aldonę Peregonczuk. 
Komisja przystąpiła do policzenia, sprawdzenia oraz opieczętowania kart wyborczych, w tym 
czasie odczytany został regulamin głosowania. Następnie członkowie komisji w kolejności 
alfabetycznej wyczytywali nazwiska radnych, którzy odbierali karty do głosowania, 
w wyznaczonym miejscu oddawali głos, a następnie wrzucali karty do urny, w obecności 
członków komisji skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna oddaliła się 
w celu podliczenia głosów i sporządzenia protokołów. Ponieważ komisja skrutacyjna nie 
stwierdziła zdarzeń, które mogły mieć wpływ na wyniki wyborów,  przewodnicząca komisji 



odczytała protokoły z przeprowadzonego głosowania, ogłaszając w ten sposób wyniki 
wyborów: 
- na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu wybrani zostali: 
1) Pan Andrzej Jan Drozdowski; 
2) Pani Alicja Maria Włudarska 
- na ławnika o Sądu Rejonowego w Toruniu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
wybrana została pani Kamila Cudnik. W ten sposób podjęte zostały uchwały: 

b) nr XV/178/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 
2020 – 2023 

c) nr XV/179/19 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 
2020 – 2023 
 

O godz. 11.04 przewodniczący rady ogłosił 15 minut przerwy. Obrady zostały wznowione 
o godz. 11.19. Radni przystąpili do procedowania kolejnych uchwał, omówionych 
szczegółowo podczas posiedzenia komisji połączonych rady gminy, w dn. 17 października br.: 
 

d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego  
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/180/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/181/19 radni opowiedzieli się za powyższym 
(12 - „za”, 2 – „przeciw”, 1– „wstrzymał się”). 

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu 
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/182/19 radni opowiedzieli się za powyższym 
(13 - „za”, 1 – „przeciw”, 1– „wstrzymał się”). 

g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Krobia i Mierzynek 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/183/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części wsi Lubicz Dolny 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/184/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

i) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz 
na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) 

Przed przystąpieniem do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: 
Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) omówiono uwagi wniesione do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieuwzględnione przez wójta.  

Uwagi wniesione podczas I wyłożenia planu: 

1) Omówiono uwagę wniesioną przez p. Krzysztofa Mikołajczuka w dn. 13.02.2019 r.  



Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. zmiany przeznaczenia działki nr 17/1 na teren zabudowy usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 

2) Omówiono uwagę zbiorową wniesioną w dn. 18.02.2019 r. 
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. określenia maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy działki w rejonie RU5, 
MW4. 

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 

Uwagi wniesione podczas II wyłożenia planu: 

1) Omówiono uwagę wniesioną przez p. Marlenę Girguś w dn. 02.07.2019 r.  
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. zmiany przeznaczenia pod zabudowę szeregową domów jednorodzinnych. 

Wynik głosowania jawnego – 14 osób - za, 0 osób - przeciw, 1 osoba - wstrzymała się. 

2) Omówiono uwagi wniesione przez p. Marlenę Girguś w dn. 15.07.2019 r.  
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku o „możliwość podziału działki pod zabudowę bliźniaczą w takim zakresie, by nowo 
powstałe działki miały powierzchnię min 500 m2 i szerokość frontu min 12,5 m” w części dot. 
minimalnej szerokości frontu nowo wydzielanych działek. 

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. poszerzenia projektu planu o zabudowę szeregową domów jednorodzinnych. 

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 

3) Omówiono uwagę wniesioną przez p. Daniela Błażejewskiego w dn. 18.07.2019 r.  
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością 
podziału działek na mniejsze. 

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 

4) Omówiono uwagi wniesione przez p. Krzysztofa Mikołajczuka w dn. 22.07.2019 r.  
Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. zmiany przeznaczenia działki nr 17/1 na teren zabudowy usługowej, teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 

Rada Gminy Lubicz podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie uwzględniła 
wniosku dot. wprowadzenia w § 15 pkt 2 lit. a zapisu: „minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
działek budowlanych – 1000 m2 z wyłączeniem działek wydzielonych wyłącznie na potrzeby 
infrastruktury technicznej i dróg publicznych. 

Wynik głosowania jawnego – 15 osób - za, 0 osób - przeciw, 0 osób - wstrzymało się. 



W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/185/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

j) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok 
szkolny 2018/2019 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/186/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

k) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia 
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 
Lubicz 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/187/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

l) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2019” 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/188/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

ł) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. 
 
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/189/19 radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

m)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
  Lubicz 
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/190/19 radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 
 
n) w sprawie przekazania wniosku według właściwości 
Z uwagi na to, iż projekt nie był omawiany na posiedzeniu komisji połączonych, 
przewodniczący poprosił o przedstawienie projektu. Projekt przedstawił i omówił pan wójt, 
wyjaśniając, iż rada gminy uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku w sprawie 
dzierżawy działek przy ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym.   
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/191/19 radni opowiedzieli się za 
powyższym (14 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 – „wstrzymał się”). 
 
o) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz 
Projekt odczytała pani sekretarz. 

 
W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały nr XV/192/19 radni jednogłośnie 
opowiedzieli się za powyższym (15 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 
 

Ad. 8.  Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 
majątkowych za 2018 rok.  



 Pan wójt poinformował, iż oświadczenia złożyło mu 28 osób – kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy, prezes Lubickich Wodociągów Sp. z o. o., prezes Spółdzielni Socjalnej 
„Lubiczanka”, kierownicy referatów oraz pracownicy, którzy w imieniu wójta wydają decyzje 
administracyjne. Oświadczenia złożone zostały w terminie i przesłane wg właściwości do 
organów nadzoru. Oświadczenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Pan wójt odczytał informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach w 
wyniku przeprowadzonych kontroli oraz poinformował o udzielonych w tych przypadkach 
wyjaśnieniach.  
 Przewodniczący rady odczytał informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych 
przez radnych – oświadczenia zostały złożone w terminie, przesłane do Drugiego Urzędu 
Skarbowego w Toruniu oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zostały również 
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący odczytał informacje 
o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych radnych oraz  
złożonych wyjaśnieniach.  
 
Ad. 9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady  
 gminy. 
Wnioski i interpelacje złożyli radni: T. Klawińska, J. Przybylski, J. Nikiel, K. Zając.  
 
Ad. 10. Obrady zakończone zostały o godz. 12.08.  
 
Protokołowała:  
 
Anna Moryson  
 
 
 


