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______________________________________________

RAPORT
O STANIE GMINY

ZA ROK 2019

Gmina Lubicz położona jest w północno – wschodniej części powiatu toruńskiego. Obszar
Gminy Lubicz zajmuje powierzchnię 106 km². W obrębie gminy Lubicz znajduje się 19
miejscowości, które stanowią 17 sołectw: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Grębocin, Gronowo,
Jedwabno, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec pierwszy,
Młyniec Drugi, Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko i Złotoria. W Gminie Lubicz na koniec 2019 roku
liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy to 19 911 osób i w porównaniu z rokiem
2018 odnotowano wzrost o 1,4 %, tj. o 269 osoby. Najwięcej - bo 89 osób przybyło w Krobi,
w Grębocinie – 60 osób, w Lubiczu Dolnym – 25 osób, w Jedwabnie – 24 osoby, w Złotorii –
21 osób. W pozostałych miejscowościach liczba ludności nieznacznie zmieniła się w relacji do
roku 2018. Najwięcej osób (20) ubyło w miejscowości Rogówko. W roku 2019 zameldowanych
zostało 245 urodzonych w okresie sprawozdawczym dzieci, wymeldowano w wyniku zgony 129
osób, co oznacza utrzymanie dodatniego przyrostu naturalnego. Na terenie gminy na koniec 2019
roku zameldowanych było 1 297 dzieci w wieku przedszkolnym ( 0-5 lat), z tego 1 279 na pobyt
stały i 18 na pobyt czasowy.

FINANSE
Stan finansów gminy
➢ udział dochodów własnych w dochodach ogółem

45,82 %

➢ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

16,35 %

➢ zadłużenie ogółem 41 481 859,51 zł, co stanowi 39,01 % zrealizowanych
w 2019 roku dochodów budżetowych
Wykonanie budżetu
W 2019 roku dochody budżetu Gminy Lubicz wykonano w wysokości 106 331 912,64 zł, co
stanowi 99,83 % planu. Dochody własne gminy za 2019 rok wykonano w wysokości 48 724
312,07 zł i w stosunku do roku 2018 odnotowano wzrost o ok. 13,41 % .
Wydatki budżetowe w 2019 roku zrealizowano w kwocie 106 611 138,31 zł, co stanowi 95,25%
planu.
Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 279 225,67 zł.
Dodatki wynik operacyjny zamknął się kwotą 11 012 501,09 zł i w relacji do roku 2018
odnotowano wzrost nadwyżki operacyjnej o ok. 45,42 % .
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W 2019 roku zrealizowano dochody z majątku na łączna kwotę 1 597 245,23 zł. Wydatki
majątkowe wykonano na łączną kwotę 17 428 053,72 zł, co stanowi 90,14 % planu. Główne
inwestycje:
5 159 312,26 zł, z tego:

Gospodarka wodno-ściekowa:
•

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii

•

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz
4 318 214,71 zł, w tym m.in.:

Drogi gminne:
•

budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

•

budowa ul. Nowej w Złotorii

•

budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie

•

budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Zlotorii ul. 8 Marca na odcinku od
ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej

•

przebudowa drogi Rogowo od drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą gminną

•

budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie
Budowa świetlicy w Młyńcu Drugim

975 105,89 zł,

Termomodernizacje budynków szkolnych:
•

4 378 469,64 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym
Oświetlenie dróg gminnych:

145 367,86 zł,

Pozostałe (w tym dotacje na dofinansowanie inwestycji): 2 102 083,36 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
harmonogram spłat i obsługi zadłużenia na lata 2020 - 2022

Lata
1
2020r.
2021r.
2022r.
Razem

Spłaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek oraz
wykup pap. wartościowych
2
2 931 000,00 zł
2 992 759,00 zł
3 104 400,00 zł
9 028 159,00 zł

Wydatki na obsługę
długu (odsetki)

Łącznie: (2+3)

3
1 125 000,00 zł
1 280 208,00 zł
1 197 130,00 zł
3 802 338,00 zł

4
4 056 000,00 zł
4 272 967,00 zł
4 301 530,00 zł
12 830 497,00 zł
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Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2020 – 2022:
➢ 2020 r. – 4 236 900,00 zł,
➢ 2021 r. – 8 327 301,00 zł,
➢ 2022 r. – 10 458 552,00 zł
Prognoza limitu zadłużenia na lata 2020 – 2022:
➢ 2020 r. – 44 215 792,51 zł,
➢ 2021 r. – 41 223 033,51 zł,
➢ 2022 r. – 38 118 633,51 zł

Realizacja funduszu sołeckiego

Sołectwo

Zadanie
Doposażenie świetlicy- zakup szafy pod
zabudowę

3 200,00 zł

3 200,00 zł

62695

Zakup siłowni zewnętrznych

6 839,00 zł

6 838,80 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

6 801,00 zł

6 799,87 zł

92109

Zakup miału do świetlicy

2 000,00 zł

1 989,38 zł

92109

Doposażenie świetlicy

661,00 zł

661,00 zł

19 501,00 zł

19 489,05 zł

razem sołectwo Brzezinko

GRABOWIEC

Wykonanie

92109

BRZEZINKO

BRZEŹNO

Plan

92109

Zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i
dorosłych

3 388,00 zł

3 178,00 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - w tym pobudzanie
aktywności obywatelskiej- imprezy
okolicznościowe dla mieszkańców

4 312,00zł

4 281,98 zł

92109

Doposażenie świetlicy

15 188,00 zł

14 838,34 zł

razem sołectwo Brzeźno

22 888,00 zł

22 298,32 zł

Promocja wizerunku wsi

500,00 zł

494,45 zł

75075
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90004

Poprawa estetyki wsi – nasadzenie
krzewów

2 500,00 zł

2 500,00 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej- imprezy środowiskowe

8 500,00 zł

8 117,08 zł

92109

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

2 50,00 zł

250,00 zł

92109

Warsztaty środowiskowe dla dorosłych

2 000,00 zł

2 000,00 zł

92109

Sprzątanie świetlicy oraz zakup
wyposażenia i środków czystości

1 165,00 zł

932,30 zł

92601

Utrzymanie kompleksu sportoworekreacyjnego

3 500,00 zł

3 500,00 zł

92601

Wykonanie oświetlenia kompleksu
sportowo-rekreacyjnego

19 860,00 zł

19 855,67 zł

92695

Doposażenie placu zabaw

2 750,00 zł

2 644,50 zł

41 025,00 zł

40 294,00 zł

1 200,00 zł

1 200,00 zł

razem sołectwo Grabowiec

GRĘBOCIN

01010

Przyłącze wodno - kanalizacyjne

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej w tym pobudzanie
aktywności obywatelskiej -spotkania
okolicznościowe

19 300,00 zł

18 799,18 zł

75095

Inwestycje na placu gminnym przy ul.
Owocowej

2 200,00 zł

1 882,18 zł

92605

Upowszechnianie aktywności fizycznej i
organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych

4 000,00 zł

3 290,00 zł

92609

Wyposażenie świetlicy środowiskowej

800,00 zł

692,29 zł

92695

Zakup urządzeń uzupełniających place
zabaw na terenie miejscowości

13 814,00 zł

13 717,40 zł

razem sołectwo Grębocin

41 314,00 zł

39 581,05 zł

60016

Zakup kruszywa

8 200,00 zł

8 118,00 zł

75075

Zakup parasoli z logiem sołectwa

1 750,00 zł

1 750,00 zł

90001

Wykonanie przepustu, odwodnienie
chodnika, odprowadzenie wody
deszczowej

9 814,00 zł

9 809,25 zł

90004

Poprawa estetyki wsi

4 094,00 zł

4 093,40 zł

GRONOWO
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92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej- imprezy środowiskowe,
warsztaty edukacyjne

92109
92695

10 000,00 zł

9 826,68 zł

Zakup grilla

1 000,00 zł

929,00 zł

Zakup sprzętu sportowego

6 456,00 zł

6 453,49 zł

razem sołectwo Gronowo

41 314,00 zł

40 979,82 zł

8 000,00 zł

7 998,87 zł

13 000,00 zł

12 810,83 zł

6 226,00 zł

6 226,00 zł

27 226,00 zł

27 035,70 zł

15 800,00 zł

15 392,28 zł

6 600,00 zł

6 599,65 zł

604,00 zł

600,52 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

razem sołectwo Kopanino

24 004,00 zł

23 592,45 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej – imprezy integracyjne

16 314,00 zł

15 881,35 zł

92109

Doposażenie świetlicy i terenu wokół, w
tym bieżąca konserwacja

12 928,00 zł

12 923,95 zł

01008

Czyszczenie rowów i terenów sołectwa

3 500,00 zł

3 500,00 zł

92109

Doprowadzenie prądu do drewnianego
pomieszczenia gospodarczego i zakup
osprzętu elektronicznego

2 572,00 zł

2 570,30 zł

92695

Plac zabaw i jego modernizacja

6 000,00 zł

5 998,92 zł

41 314,00 zł

40 874,52 zł

500,00 zł

436,65 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej w tym pobudzanie
aktywności obywatelskiej – imprezy
okolicznościowe dla mieszkańców

92109

Doposażenie świetlicy wiejskiej

90004

Poprawa estetyki wsi

JEDWABNO

razem sołectwo Jedwabno
92105
92109
KOPANINO

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej – imprezy środowiskowe i
integracyjne
Doposażenie świetlicy i terenu wokół
świetlicy

92109

Zakup środków czystości do świetlicy

92109

Naprawa stołów znajdujących się w
świetlicy

KROBIA

razem sołectwo Krobia
LUBICZ
DOLNY

60016

Zakup lustra drogowego
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75075

Promocja sołectwa

4 500,00 zł

4 324,53 zł

90004

Poprawa estetyki wsi

5 000,00 zł

4 945,24 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy środowiskowe o
integracyjne

11 100,00 zł

11 072,02 zł

92695

Zakup siłowni zewnętrznej

11 378,00 zł

11 377,20 zł

92605

Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do
przechowywania sprzętu do ćwiczeń
relaksacyjnych

3 000,00 zł

3 000,00 zł

92695

Zakup huśtawki dla małych dzieci

1 900,00 zł

1 900,00 zł

41 314,00 zł

40 296,69 zł

356,00 zł

356,00 zł

18 315,00 zł

16 250,74 zł

6 000,00 zł

5 310,00 zł

16 284,00 zł

16 279,90 zł

360,00 zł

360,00 zł

41 315,00 zł

38 556,64

900,00 zł

900,00 zł

4 682,00 zł

4 641,61 zł

19 000,00 zł

18 989,04 zł

razem sołectwo Lubicz Dolny

LUBICZ GÓRNY

90004

Renowacja ławek i koszy na śmieci

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej oraz pobudzanie
aktywności obywatelskiej – imprezy
integracyjne

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej- organizowanie imprez
okolicznościowych dla dzieci

60016

Zakup kamer monitorujących i materiałów

90004

Zakup drzewek, kwiatów i donic

razem sołectwo Lubicz Górny

90004

Poprawa estetyki wsi

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

92109

Modernizacja świetlicy

MIERZYNEK
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MŁYNIEC
PIERWSZY

razem sołectwo Mierzynek

24 582,00 zł

24 530,65 zł

60016

Przebudowa części chodnika przy szkole

15 000,00 zł

14 991,15 zł

90004

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi

6 446,00 zł

6 442,84 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowe j-spotkania środowiskowe

7 000,00 zł

6 216,08 zł

92601

Wykonanie części ogrodzenia boiska
szkolnego

5 000,00 zł

5 000,00 zł

92109

Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców

1 300,00 zł

1 300,00 zł

razem sołectwo Młyniec Pierwszy

34 746,00 zł

33 950,07 zł

90004

Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi

12 398,00 zł

12 398,00 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej w tym pobudzanie
aktywności obywatelskiej - integracyjne
imprezy środowiskowe

20 371,00 zł

20 370,15 zł

92109

Wyposażenie świetlicy

3 629,00 zł

3 628,50 zł

razem sołectwo Młyniec Drugi

36 398,00 zł

36 396,65 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej- imprezy integracyjne

10 550,00 zł

9 640,23 zł

92109

Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy
świetlicy

4 000,00 zł

3 999,96 zł

92109

Doposażenie świetlicy wiejskiej

6 450,00 zł

5 444,39 zł

92109

Wyjazdowe zajęcia edukacyjne

5 069,00 zł

4 685,60 zł

razem sołectwo Nowa Wieś

26 069,00 zł

23 770,18 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej, w tym pobudzanie
aktywności obywatelskiej

11 000,00 zł

10 272,85 zł

92109

Ogrzewanie świetlicy i zakup opału

1 500,00 zł

1 496,01 zł

92109

Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i
boiska oraz drobne remonty

2 000,00 zł

2 000,00 zł

92109

Wyrównanie terenu i ułożenie kostki
brukowej wokół świetlicy

9 586,00 zł

9 578,01 zł

24 086,00 zł

23 346,87 zł

MŁYNIEC DRUGI

NOWA WIEŚ

ROGOWO

razem sołectwo Rogowo
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90004

Poprawa estetyki wsi, utrzymanie zieleni

2 000,00 zł

0,00 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej- imprezy środowiskowe,
integracyjne

14 332,00 zł

14 172,67 zł

92109

Dofinansowanie świetlicy wiejskiej zakup opału, prądu, wywóz nieczystości

3 000,00 zł

2 467,02 zł

92695

Zakup i montaż urządzeń do siłowni
zewnętrznej

15 000,00 zł

12 152,40 zł

razem sołectwo Rogówko

34 332,00 zł

28 792,09 zł

92105

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowych - imprezy integracyjne

16 014,00 zł

15 652,41 zł

92695

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej

25 300,00 zł

24 973,68 zł

razem sołectwo Złotoria

41 314,00 zł

40 626,09 zł

562 742,00 zł

544 410,84 zł

ROGÓWKO

ZŁOTORIA

Ogółem Fundusz Sołecki

* wydatki majątkowe w kwocie
w ramach funduszu sołeckiego

55 124,61 zł, co stanowi 10,12 % wydatków wykonanych

* wydatki bieżące w kwocie
w ramach funduszu sołeckiego

489 286,23 zł, co stanowi 89,88% wydatków wykonanych

Udział środków funduszu sołeckiego w wydatkach ogółem stanowi 0,5 %

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość na 01.01.2019 r.

169 951 034,95
6 769 381,12
465 650,75
1 412 154,33

Podstawowe środki trwałe
Zwiększenia
Zmniejszenia
13 896 223,68
6 149 101,86
Pozostałe środki trwałe
554 630,32
335 710,45
Wartości niematerialne i prawne
27 312,43
8 844,90
Księgozbiory
202 326,38
113 877,00

Wartość na 31.12.2019 r.
177 698 156,77
6 988 300,99
484 118,28
1 500 603,71
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DZIAŁALNOŚĆ GMINY

Gospodarka Komunalna i infrastruktura

Transport
Na terenie gminy funkcjonują 4 linie dzienne MZK (21, 23, 35, 37) i jedna linia nocna (02) wyłącznie dla potrzeb mieszkańców gminy Lubicz:
➢ linia 21 Toruń – Gronowo (przez Kolonię Papowską i Grębocin),
➢ linia 23 Toruń – Kopanino (przez Złotorię),
➢ linia 35 Toruń – Lubicz, Krobia
➢ linia 37 Toruń – Gronowo (przez Kolonię Papowską i Grębocin)
➢ linia 02 Toruń – Lubicz Górny oraz 2 linie dzienne MZK (45 i 46) – pośrednio dla
mieszkańców gminy Lubicz:
➢ linia 45 Toruń – Lubicz – Szembekowo – Obrowo
➢ linia 46 Obrowo – Osiek – Grabowiec – Toruń

Dodatkowo oprócz MZK, pasażerów Gminy Lubicz przewozi prywatny przewoźnik wybrany
w trybie przetargowym POL-BUS 3 na liniach:
➢ linia 105 Złotoria – Toruń (przez Nową Wieś),
➢ linia 106 Lubicz Górny – Toruń (przez: Krobię, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec
Pierwszy, Brzezinko, Rogówko, Jedwabno, Lubicz Dolny),
➢ linia 107 Młyniec Drugi – Lubicz Dolny (przez: Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Rogówko,
Rogowo, Grębocin).

Drogi
Na terenie gminy Lubicz jest 234 km wszystkich dróg gminnych, z czego dróg o nawierzchni
bitumicznej jest 60 km oraz o nawierzchni gruntowej 174 km. W 2019 roku w ramach zadań
w zakresie infrastruktury drogowej realizowano m.in. zadania pn.:
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Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Grębocinie
Wykonana została nawierzchnia z kostki granitowej, kostki betonowej i płyt odwadniających
o łącznej powierzchni 450 m2. W ramach zadania wykonano też oświetlenie (2 lampy- ujęte
w wykazie oświetlenia drogowego).
Przebudowa ul. Przydatki w Grębocinie
W ramach prac została utwardzona nawierzchnia: jezdnia z betonu asfaltowego gr. 9 cm na
podbudowie z kruszywa niezwiązanego gr. 22 cm, podłoża z piasku gr. 25 cm i warstwie
geowłókniny o szerokości 4,5 m na odcinku 745 mb, pobocze dwustronne z kruszywa o śr.
szerokości 0,5 m.
Rogowo droga nr 100733 C
W ramach prac został utwardzony odcinek drogi o długości 454 mb i szerokości 4,5 m.
Jezdnia: dolna podbudowa z gruzu betonowego 0/63 gr.15 cm i szer. 4,8 m, górna
podbudowa destrukt asfaltowy 0/31,5 gr. 6 cm, szer.4,7 m., warstwa ścieralna beton
asfaltowy AC11S gr.3 cm, szer. 4,5 m. Pobocze - destrukt asfaltowy 0/31,5 gr. 15 cm,
szer. 0,8 m.
Oświetlenie drogowe
W 2019 r. w ramach zadań inwestycyjnych wybudowane zostały 34 lampy oświetlenia
drogowego w technologii LED, w tym:
1. Brzeźno dz. nr 5 - 8 lamp
2. Kopanino, ul. Kalinowa – 5 lamp
3. Rogówko DP nr 2010 – 8 lamp
4. Złotoria, ul. Królowej Jadwigi – 4 lampy
5. Złotoria, ul. Różana – 5 lamp
6. Grębocin, ul. Szkolna (dojazd do muzeum) – 2 lampy
7. Złotoria, ul. Wspólna - 2 lampy

Oświetlenie
Latarnie uliczne łącznie 2371 szt., w tym:
1) stanowiące własność Energa Oświetlenie – 1304 szt., w tym:
- sodowe – 1304,
- LED - 0
2) stanowiące własność Gminy Lubicz – 1048 szt., w tym:
11

- sodowe – 751,
- LED – 267
3) stanowiące własność innych podmiotów – 49 szt., w tym:
- sodowe – 49,
- LED – 0

Kanalizacja deszczowa
1) Lubicz Górny ul. Piaskowa, Bankowa, Sportowa, Kamienna, Parkowa, Słoneczna –
dł. 1520 mb, - wylot do rowu melioracji szczegółowej „R-B”,
2) Lubicz Górny ul. Lipnowska, Polna, Widokowa- dł. 1410 mb wylot do rz. Drwęcy,
3) Lubicz Dolny ul. Tulipanowa, Sosnowa, Konwaliowa, Różana, Narcyzowa,
Dworcowa – dł. 1690 mb, wylot do rowu melioracji szczegółowej „R-2”,
4) Lubicz Dolny ul. Małgorzatowo – dł. 850 mb, wylot do Strugi Lubickiej
5) Złotoria – Toruńska, Nowa, Leśna, Kazimierza Wielkiego – dł. 3230 mb, wylot do
Strugi Jordan.
6) Lubicz Dolny, ul. Lipowa – dł. 225 mb – podłączenie do k.d. określonej w pkt. 3.
7) Złotoria, ul. 8 Marca – dł. 133 mb – podłączenie do k.d. określonej w pkt. 5.

Oświata
Na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku funkcjonowały następujące placówki oświatowe: sześć
szkół podstawowych, jedno przedszkole publiczne, cztery przedszkola niepubliczne oraz dwa
niepubliczne punkty przedszkolne.
Ilość uczniów w szkołach stan według SIO na 30 września 2019 roku
Nazwa szkoły
Oddziały
Szkoła podstawowa
przedszkolne

Razem

SP w Lubiczu Dolnym

33

237

270

SP w Młyńcu Pierwszym

14

100

114

SP w Gronowie

18

40

58

SP w Złotorii

39

396

435

SP w Lubiczu Górnym

32

675

707

12

SP
w Grębocinie

50

501

551

Ogółem

186

1949

2135

Dzieci w przedszkolu publicznym – stan wg SIO na 30 września 2019
Grupa wiekowa
3- latki
4- latki
5-latki
Liczba dzieci

28

39

Ogółem

6-latki

41

31

139

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach niepublicznych - stan wg SIO
na 30 września 2019
Nazwa przedszkola/
punktu przedszkolnego

ilość dzieci
stan według SIO na 30 września 2019 roku

Słoneczko

81

Tęczowa Kraina

73

Mały Miś

59

Ślimaczek

104

Ogółem

317

Żyrafa

11

Troskliwe Misie

17

Ogółem

28

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego stan wg SIO na 30 września 2019 w
przeliczeniu na etaty
Nazwa szkoły

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

SP
w Lubiczu Dolnym

1,00

5,05

4,33

21,00

31,38

SP w Młyńcu Pierwszym

1,27

3,00

3,00

8,19

15,46

SP w Gronowie

0,00

3,00

4,30

5,61

12,91

SP w Złotorii

3,00

10,11

8,00

15,95

37,06

SP
w Lubiczu Górnym

1,00

7,21

12,99

58,39

79,60

13

SP
w Grębocinie

1,00

4,00

13,50

32,23

50,27

Ogółem

7,27

32,37

46,12

141,37

226,68

Nauczyciele Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” według stopnia awansu
zawodowego – stan wg SIO na 30 września 2019
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem

0,00

1,18

7,63

3,18

11,99

Ilość oddziałów w poszczególnych placówkach – stan na 30.09.2019 r.

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów

Liczba oddziałów
oddziały „0”

SP
w Lubiczu Dolnym

15

2

8

1

SP w Gronowie

5

1

SP w Złotorii

18

2

SP
w Lubiczu Górnym

30

2

SP
w Grębocinie

22

2

Ogółem

98

10

SP w Młyńcu Pierwszym

14

Projekty realizowane w szkołach w 2019 roku:
➢ Erasmus – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnymi
➢ Eugeniusz w naukowym labiryncie – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu
Górnym, Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkole Podstawowej w
Gronowie
➢ Mali Odkrywcy – realizowany w Szkole Podstawowej w Złotorii oraz w Szkole
Podstawowej w Grębocinie

Kultura
Najważniejsze imprezy i wydarzenia kulturalne w 2019 r. to: Gminny Dzień Kobiet, Misterium
Męki Pańskiej, Parada postaci bajkowych, Konferencja pn: „Wielodzietna Rodzina”, III Lubicki
Przegląd Piosenki Biesiadnej dla Seniorów, Majówka AA, PIT STOP, Lubickie Lato, Piknik
Country, Narodowe czytanie,

Gminne święta chleba,

Wystawa „Drukarnia podziemna”,

Upamiętnienie kobiet zamordowanych podczas II wojny światowej w Mierzynku, „Sąsiedzi
Żydzi” – upamiętnienie żydowskich mieszkańców Lubicza w 80 rocznicę ich wysiedlenia, Dzień
Edukacji Narodowe, Dzień Niepodległości – duża impreza plenerowa nad Drwęcą, 100 lecie
Szkoły w Lubiczu Górnym, Mikołajki z Przedszkolami, Odbyła się również Uroczysta Sesja Rady
Gminy podsumowująca 2019 rok, Urząd Gminy, GOPS, Koło fotograficzne z Młyńca Pierwszego
to także organizatorzy wystaw.
Zorganizowano (przez Gminną Bibliotekę) 6 spotkań autorskich..
Ogólna Liczba księgozbiorów w bibliotekach gminnych to 47.230 szt.
W poszczególnych bibliotekach liczba księgozbiorów wynosi następująco:
- Lubicz Dolny – 16.517 szt.
- Lubicz Dolny - 6.095 szt.
- Grębocin

- 10.474 szt.

- Złotoria

- 7.822 szt.

- Gronowo

- 5.945 szt.

- Krobia

-

377 szt.
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Sport i rekreacja
W 2019 roku na terenie gminy Lubicz odbyły się następujące ważniejsze imprezy sportowe:
➢ Morsowanie - (Jezioro Józefowo)
➢

„Let`s Play Lubicz” (Turniej Piłki Nożnej osób bezdomnych i środowisk trzeźwościowych)

➢ Dzień zdrowia i aktywności fizycznej w Krobi - (Krobia),
➢ Regionalna Liga Orlika - (boisko Orlik Lubicz Górny),
➢ Grębociński Rajd Rowerowy z Przygodą - (Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny),
➢ Turniej Piłki Plażowej - (Krobia),
➢ Okręgowa Liga Brydża Sportowego - (Krobia)
➢ Rodzinny Piknik Sportowy - Fitness (Amfiteatr Lubicz Górny),
➢ Mistrzostwa Gminy Lubicz o Puchar Wójta (Tenis Stołowy) - (Złotoria),
➢ Gminne zawody OSP,
➢ Rajd Gwiaździsty - Gronowo, Młyniec Pierwszy, Kopanino,
➢ Międzynarodowy Spływ Kajakowy - (kępa biwakowa okolice Młyńca, Lubicz, Złotoria),
➢ „Spełniamy Wasze Marzenia” Olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz
z Atrium Copernicus i Okruszkiem Szczęścia - (Lubicz Dolny),
➢ Kryterium Asów – impreza kolarska z udziałem Michała Kwiatkowskiego – mistrza świata
➢ Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski kategorii Młodzik w tenisie
stołowym - (Złotoria),
➢ Futsal - Turniej Mikołajkowy Piłki Nożnej (Lubicz Górny)

BAZA SPORTOWA na terenie gminy Lubicz:
➢ Hala sportowa – 3 szt. (pow. 300m2) – Złotoria, Grębocin, Lubicz Górny
➢ Sala sportowa – 1 szt. (mała) – Lubicz Dolny
➢ Kompleks sportowo - rekreacyjny - 1 szt. (Grabowiec)
➢ Boisko Orlik – 2 szt. (Grębocin, Lubicz Górny)
➢ Boisko wielofunkcyjne – 3 szt. (Lubicz Dolny, Złotoria, Młyniec pierwszy)
➢ Boiska sportowe – 8 szt.
➢ Boiska do piłki siatkowej plażowej – 3 szt.
➢ Siłownie zewnętrzne – 21 szt.
ZAJĘCIA CYKLICZNE na terenie gminy Lubicz:
➢ Wyjazdy na basen do Ciechocinka,
➢ Nauka gry w Tenisa Stołowego (Złotoria),
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➢ Zajęcia gimnastyczne Fitness (Lubicz Górny),
➢ Zajęcia dla dzieci w Piłkę Nożną - Szkółka Piłkarska „Juventus” (Grabowiec).
BAZA SPORTOWA w poszczególnych sołectwach:
➢ Brzezinko: siłownia zewnętrzna
➢ Brzeźno: boisko sportowe
➢ Grabowiec: kompleks sportowo – rekreacyjny, boisko sportowe „Juventus”, siłownia
zewnętrzna
➢ Grębocin: hala sportowa przy SP, boisko Orlik przy SP, dwie siłownie zewnętrzne
➢ Gronowo: siłownia zewnętrzna, boisko sportowe przy SP
➢ Jedwabno: siłownia zewnętrzna,
➢ Kopanino: boisko sportowe, siłownia zewnętrzna
➢ Krobia: siłownia zewnętrzna, boisko do piłki nożnej, dwa boiska do piłki plażowej
➢ Lubicz Dolny: sala sportowa przy OSP, boisko wielofunkcyjne przy SP, dwie siłownie
zewnętrzne
➢ Lubicz Górny: hala sportowa przy SP, boisko Orlik przy SP, siłownia zewnętrzna
➢ Mierzynek: siłownia zewnętrzna
➢ Młyniec Pierwszy: boisko wielofunkcyjne przy SP, siłownia zewnętrzna
➢ Młyniec Drugi: siłownia zewnętrzna
➢ Nowa Wieś: siłownia zewnętrzna
➢ Rogowo: boisko sportowe, boisko do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna
➢ Rogówko: boisko sportowe, siłownia zewnętrzna
➢ Złotoria: boisko do piłki nożnej „Flisak”, boisko wielofunkcyjne przy SP, hala sportowa przy
SP, dwie siłownie zewnętrzne

1. Zadania realizowane w 2019 roku na terenie Gminy Lubicz w zakresie gospodarki
odpadami.
➢ Informacja

o

podmiotach

odbierających

odpady

komunalne

od

właścicieli

nieruchomości
W roku 2019 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów
komunalnych na terenie Gminy Lubicz realizowany był przez:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, (umowa
zawarta na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.);
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- Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 36A, (podwykonawca
MPO Sp. z o.o.);
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe GENTOR w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 35;
- Punkty Skupu Surowców Wtórnych działająca na terenie Gminy Lubicz;
- Punty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
(sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny, firma „Karat” w Rogówku);
-Punkty

do

selektywnego

zbierania

przeterminowanych

leków,

zużytych

baterii

i akumulatorów małogabarytowych;
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym, ul. Promowa.

➢ Informacja o zadaniu i osiągniętym efekcie ekologicznym „Demontaż, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz”
W 2019 roku z terenu Gminy Lubicz usunięto wyroby zawierające azbest z 29 obiektów, w ilości
71,958 Mg:
•

14 obiektów demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – 23,130 Mg;

•

12 obiektów transport i unieszkodliwianie – 42,388 Mg;

•

3 obiekty w ramach 50% poniesionych kosztów – 6,440 Mg.

Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego zostało udokumentowane protokołem i kartą
przekazania odpadów na składowisko.
Wykonawcą zadania była firma „ECO-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu.
Po ostatecznym rozliczeniu kwota wykonania przedmiotu umowy wyniosła 25 360,46 zł, została
w 70% sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu tj. 17 590,43 zł, kwota pozostał 30% tj. 7 770,03 zł z budżetu Gminy.
W 2019 roku trzech właścicieli nieruchomości skorzystało z dotacji z budżetu Gminy w wysokości
do 50% refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 000,00 zł. Kwota
dofinansowania wyniosła 2 650,40 zł
Razem uzyskany efekt ekologiczny to 71,958 Mg.
Zestawienie wartości zadania w zł koszty kwalifikowane w 2019 r.
2019 rok
Dotacje w 70%
z WFOŚiGW (w zł)

finansowane

Dotacje w 30%
z budżetu Gminy

finansowane

17 590,43
7 770,03
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Dotacja w 50% finansowana
z budżetu Gminy
Razem – koszty kwalifikowane

2 650,40
28 010,86

2. Zadania realizowane w 2019 roku na terenie Gminy Lubicz w zakresie ochrony
środowiska.
➢ Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości
spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do
scentralizowanych

źródeł

ciepła,

termomodernizacji

- promocji

nowoczesnych

niskoemisyjnych źródeł ciepła, korzyści, jakie niesie dla środowiska korzystanie ze
zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower,
poruszanie się pieszo) i inne. Działania edukacyjne prowadzone były: w Szkole
Podstawowej w Gronowie, w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym, w Szkole
Podstawowej w Lubiczu Górnym, w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, w Szkole
Podstawowej w Grębocinie,

w Szkole Podstawowej w Złotorii, w Przedszkolu

Publicznym „Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lubiczu Dolnym.
➢ Wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych
(w 2019 r. w ramach dofinansowania udzielono dotacji na łącznie 84 sztuk: za
kwotę 252 000 zł).
➢ Udzielono dotacji do budowy kolektorów słonecznych i powietrznych pomp
ciepła- 11 zrealizowanych wniosków na kwotę 33 000,00 zł.
➢ Udzielono dotacji do budowy oczyszczalni przydomowych- 22 zrealizowane
wnioski na kwotę 110 175,93 zł.
➢ Oddano do użytkowania 3 396 mb sieci gazowych średniego ciśnienia o średnicy
Dz 63 x 5,8 oraz wybudowano 105 przyłączy do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Podłączono 105 odbiorców gazu ziemnego (odbiorcy
uruchomili ogrzewanie gazowe).
➢ Dokonano nasadzeń drzew w miejscowościach: Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi,
Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Kopanino, Grabowiec (łącznie 351 sztuk
drzew oraz 211 sztuk krzewów). Nasadzeń dokonał także Zarząd Dróg Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu w ramach modernizacji dróg w pasach
dróg gminnych (pasy zieleni - 17 drzew).
➢ Wykonanie prac porządkowych na skwerach w Lubiczu Górnym i Mierzynku
poprzez odchwaszczanie i pielęgnacje terenów zielonych.
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➢ Wykonano usługę szczepienia drzew kasztanowca białego na terenach zielonych
w miejscowości Jedwabno, Grębocin, Krobia, Rogowo.
➢ Prowadzono pielęgnację dębu szypułkowego, jako pomników przyrody rosnących
w miejscowościach: Grębocin, Nowa Wieś, Złotoria i Kopanino.

Ład przestrzenny
Na obszarze Gminy Lubicz obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(Młyniec Drugi – siedem planów, Mierzynek – pięć planów, Grębocin, Lubicz Dolny – cztery
plany, Grabowiec – dwa plany, Rogówko – dwa plany, Józefowo – dwa plany, Młyniec Pierwszy
– dwa plany, Grabowiec – dwa plany, Gronowo – dwa plany, pas terenu pod gazociąg wysokiego
ciśnienia, tereny komercyjne przy drodze „Olsztyńskiej”, tereny pod eksploatację kruszywa, plan
Krobi, Lubicza Górnego i Mierzynka, plan Krobi i Mierzynka, Kopanino, Złotoria, Nowa Wieś,
Grabowiec, Jedwabno, Rogowo, Brzezinko, Gronówko, Lubicz Górny – po jednym planie) oraz
47 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2019 uchwalono 1 uchwałę w sprawie miejscowego planu oraz 8 uchwał w sprawie zmian
miejscowych planów. Podjęto 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych
planów.
W roku 2019 wydano łącznie 62 decyzje o warunkach zabudowy oraz 3 decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013 - 2020
Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013 – 2020 została przyjęta Uchwałą Nr
XXXII/370/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013 – 2020. Dokument ten został opracowany w celu nakreślenia
kierunków rozwoju oraz wskazania zadań, które winny być zrealizowane w okresie
obowiązywania strategii. Jako cel nadrzędny wskazano zrównoważony rozwój Gminy Lubicz
wypracowany poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak tworzenie warunków do
inwestowania (uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wykorzystanie potencjału gospodarczego,
skuteczniejszą promocję gminy), rozwój infrastruktury technicznej (rozwój infrastruktury:
drogowej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej, stworzenie warunków rozwoju
odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji
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środowiska, zwiększenie liczby i stanu mieszkań komunalnych i lokali socjalnych) poprawę
standardu i jakości życia społecznego mieszkańców.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubicz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone zostało w 2011
roku, ocena aktualności studium i planów miejscowych przeprowadzona została w 2016 roku.
Zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Wójt przedstawia Radzie Gminy wyniki analiz będących podstawą oceny
aktualności studium i planów miejscowych co najmniej raz w czasie kadencji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze gminy obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
47 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planami miejscowymi pokryte
jest ok. 28% powierzchni gminy.
W roku 2019 uchwalono 1 uchwałę w sprawie miejscowego planu oraz 8 uchwał w sprawie zmian
miejscowych planów. Podjęto 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych
planów.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubicz w latach
2019 -2023
Mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz obejmuje 94 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach
stanowiących własność gminy oraz użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami.
Prognoza wielkości zasobu na lata 2019 - 2023
L.p. Opis własności
Budynki stanowiące w całości własność gminy Lubicz, w
1
tym:
lokale socjalne
lokale komunalne
2
Budynki w zarządzie gminy Lubicz, w tym
lokale socjalne
lokale komunalne
Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
3
Lubicz, w tym:
lokale socjalne
lokale komunalne

2019 2020 2021 2022 2023
9
8
9
9
9
39
13
3
32
4

33
9
3
23
7

8
33
8
3
19
8

8
33
3
5
13

8
33
3
5
13

20

28

32

3
46

3
46

Gmina posiada 39 lokali położonych w budynkach będących w całości jej własnością. Są to
budynki położone w miejscowościach:
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1) Brzeźno 16 (3 lokale);
2) Grabowiec 28 (7 lokali );
3) Lubicz Dolny – ul. Toruńska 17 (4 lokale);
4) Lubicz Górny – ul. Warszawska 3 (6 lokali), ul. Boczna 4 (4 lokale), ul. Boczna 4a
(1 lokal), ul. Boczna 4 b (1 lokal );
5) Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska 10 (3 lokale);
6) Nowa Wieś 20 (1 lokal);
7) Złotoria – ul. Toruńska 46 (2 lokale) i ul. Pomorska 21 (1 lokal);
8) Grębocin – ul. Szkolna 8 (4 lokale);
9) Mierzynek 74 ( 2 lokale).
Na prawach współwłasności Gmina posiada 13 budynków, w których jest właścicielem 35 lokali
mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w miejscowościach:
1) Grabowiec 12 (4 lokale na 8 ogółem) i Grabowiec 19 (2 lokale na 5 ogółem);
2) Gronowo 66 ( 3 lokale na 5 ogółem ); Gronowo 70 ( 3 lokale na 4 ogółem);
3) Grębocin – ul. Karwowskiego 5 ( 5 lokali na 7 ogółem);
4) Jedwabno 47 ( 1 Lokal na 5 ogółem);
5) Krobia n/Szosą 51 ( 1 lokal na 2 ogółem);
6) Lubicz Dolny – ul. Młyńska 1 ( 1 lokal na 5 ogółem), ul. Toruńska 13 ( 3 lokale na 6 ogółem),
7) Lubicz Górny ul. Lipnowska 43 ( 4 lokale na 13 ogółem);,
8) Mierzynek 11 (1 lokal na 2 ogółem);
9) Rogówko 72 ( 2 lokale na 4 ogółem);
10) Złotoria ul. Toruńska 44 ( 2 lokale na 3 ogółem).
Z mieszkaniowego zasobu Gminy wydzielono 3 lokale na wynajem jako lokale socjalne.
Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Lubicz:
1) ul. Lipnowska 51 ( 4 lokale na 7 ogółem);
2) ul. Dworcowa 29 ( 3 lokale na 7 ogółem);
3) ul. Dworcowa 44 ( 8 lokali na 11 ogółem);
4) ul. Boczna 6 ( 5 lokali na 7 ogółem).
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W roku 2019 dokonano remontów generalnych dwóch lokali oraz klatki schodowej, z którego
jeden został oddany pod najem. W ramach zaciągniętego kredytu przez Wspólnoty Mieszkaniowe:
dokonano kompleksowych remontów elewacji oraz dachów na Bocznej 6, Dworcowej 44 oraz
Dworcowej

29. Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie

gospodarki lokalowej, jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika
z zaawansowanego wieku obiektów, jak też ich zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania,
przy braku wystarczających środków na remonty kapitalne oraz wysoką degradacją przez
najemców. Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają z konieczności: utrzymania stanu
technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie użytkowania,
ochrony zdrowia mieszkańców lokali, zapewnienia użytkowania budynków i znajdujących się
w nich pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkami zgodnie z przeznaczeniem,
a w szczególności zapewnienia warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię
cieplną, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę
przeciwpożarową,

zapewnienia i utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynków,

zapewnienia możliwości racjonalnego korzystania z energii elektrycznej poprzez działania
termomodernizacyjne. Wysokość stawki czynszu za najem lokali komunalnych wynosi 2 zł,
natomiast za Socjalne 50 % stawki, czyli 1 zł z uwzględnieniem czynników zwiększających
i zmniejszających ostatnia podwyżka czynszu miała miejsce w 2017 r.
Gmina posiada budynek w Lubiczu Górnym, który posiada nakaz opróżnienia. Na 6 lokali zostały
opróżnione 5, gdyż jedna rodzina nie wyraża zgody na przekwaterowanie z miejsca obecnego
zamieszkania – sprawę skierowano do sądu z pozwem o eksmisję. W przypadku pozytywnego
wyroku sądu – lokatorzy zostaną przekwaterowani do lokalu przygotowanego i dostosowanego
przy ul. Toruńskiej 17 w Lubiczu Dolnym.
Zasób mieszkaniowy nie pokrywa się z potrzebami naszych mieszkańców na koniec roku 2019
liczba wniosków osób oczekujących na przydział lokalu wynosiła 263.
W roku 2019 – nie dokonano sprzedaży, żadnego lokalu.

Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków)
Gmina nie posiada programu opieki nad zabytkami, trwają prace nad jego przygotowaniem.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz obejmuje sołectwo Lubicz Górny, w którym
znajduje się przestrzeń zdegradowana w postaci obszaru poprzemysłowego. W odpowiedzi na
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problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych wyznaczono
odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej. Poniżej sformułowane cele są pochodną wizji określającej stan
końcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane na osiąganie efektów procesów
rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Do każdego z celów rewitalizacji przypisano
konkretne kierunki działań. Stanowią one zestawienie najważniejszych grup działań
pozwalających na osiąganie założonych celów.

Wskaźniki zawarte w LPR.
Nazwa wskaźnika
Rok bazowy
Rok docelowy
Cel 1: Ożywienie społeczne centrum Lubicz Górnego
Udział bezrobotnych w ludności
6,12%
5,63%
w wieku produkcyjnym
Udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
8,32%
7,98%
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogólnej
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Nazwa wskaźnika
Liczba przestępstw
młodocianych na 1000
mieszkańców
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, u których wzrosła
aktywność społeczna
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury zlokalizowanych
na rewitalizowanych obszarach
Powierzchnia obszarów
objętych rewitalizacją

Rok bazowy

Rok docelowy

0,3

0,0

0

105 osób

0

9 szt.

0

1 730 m2

Przedsięwzięcia zapisane w LPR Gminy Lubicz na lata 2016-2023:
1. Spotkania z pasją – edycja 2019
2. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”
3. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
4. Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”
5. „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”
6. Klub Młodzieżowy "Boczna 4”
7. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu
8. Lato na kółkach
9. Spotkania seniorów
10. Spotkania dzieci i młodzieży
11. Aktywna gmina
12. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.
Etap I
13. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.
Etap II
14. Utworzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Lubiczu Górnym poprzez rewitalizację
obszaru leśnego na działce nr 2014/18 pom. ul. Widokową, Piaskową, Polną i Zdrojową
15. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym
16. Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną
i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego.
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz
Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Lubicz ma na celu zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla, podejmowane zarówno przez gminę Lubicz, gminne jednostki organizacyjne,
mieszkańców Gminy, jednostki usługowe i przemysłowe działające na terenie Gminy.
Działania inwestycyjne:
•

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubiczu Górnym - Lubicz Górny, ul.
Piaskowa 23, dz. nr 40/17 i 461/2, ob. 0011, 87-162 Lubicz.

•

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu
Górnym – Lubicz Górny, ul. Boczna 4, dz. nr 70, ob. 0011, 87-162 Lubicz.

•

Zmiana systemu ogrzewania z węglowego na kocioł na Ekogroszek w budynku Szkoły
Podstawowej w Gronowie.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 2014
– 2020
Strategia zakłada następujące cele do osiągnięcia:
➢ kompleksowe wsparcie rodziny poprzez profilaktykę i wspieranie rodziny z problemami
opiekuńczo- wychowawczymi, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie
przemocy, realizację działań aktywizujących społecznie i zawodowo, zapobieganie
demoralizacji i uzależnieniom.
➢ zintegrowany system wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez zwiększenie
oferty usług dla osób starszych i niepełnosprawnych, integrację i aktywizację osób
starszych i niepełnosprawnych, podniesienie świadomości społecznej w zakresie roli osób
starszych i niepełnosprawnych.
➢ aktywizacja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację osób
bezrobotnych, ich reintegrację, rozwój ekonomii społecznej i NGO.
➢ rozwój lokalnego kapitału społecznego poprzez zwiększanie aktywności społeczności
lokalnej i budowanie wolontariatu, profesjonalizację służb społecznych.
Każdego roku, także w 2019 podjęto szereg inicjatyw, realizowano liczne projekty, które
przyczyniły się do osiągnięcia celów strategii. Realizowano następujące projekty, programy,
konferencje:
•
•
•
•

„Chodź pomaluj mój świat”
„Kolory lata”
Wigilia dla samotnych
Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
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•
•
•
•
•

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie
Klub „Senior+”
Spotkania z pasją – edycja 2019
Konferencja „Rodzina wielodzietna z perspektywy nauki i praktyki społecznej”

Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2019
Celem Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2017 – 2019 jest:
➢ wsparcie i pomoc w realizowaniu podstawowych funkcji rodziny, w szczególności
w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze,
➢ ograniczanie występowania w rodzinach sytuacji kryzysowych wymagających interwencji
systemowych, a także pomoc w rozwiązywaniu już zaistniałych kryzysów,
➢ promowanie i rozwijanie form aktywizujących rodziny, w celu przeciwdziałania ich
wykluczeniu społecznemu,
➢ usprawnianie współpracy instytucji i podmiotów działających na rzecz rodziny,
➢ zabezpieczenie uzasadnionych potrzeb rodzin, w tym szczególności potrzeb dzieci
i młodzieży,
➢ podnoszenie świadomości rodziców na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym
obowiązków rodzicielskich względem dzieci przez nich wychowywanych,
➢ budowanie świadomości społecznej na temat konsekwencji prawnych, społecznych,
psychologicznych wynikających z zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,
➢ budowanie akceptacji społecznej dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych jako
pożądanych form procesów wychowawczych.
Realizacja celów w 2019 roku nastąpiła m.in. poprzez rozwój asystentury rodziny. W 2019 roku
wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 56 rodzin, w łącznej liczbie 217 osób, w tym 129
dzieci. Na terenie gminy Lubicz funkcjonowało w 2019 roku 14 świetlic środowiskowych, w
których łącznie przygotowano 210 miejsc. W 2019 roku w gminie Lubicz prowadzone było 28
procedur „Niebieskie Karty”.
Realizowane projekty w ramach wspierania rodziny:
•

Chodź pomaluj mój świat”

•

„Kolory lata”

•

Spotkania z pasją – edycja 2019

•

Konferencja „Rodzina wielodzietna z perspektywy nauki i praktyki społecznej”
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W 2019 roku realizowane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, usługi świadczone były dla 27 osób – w tym dla 20 dzieci.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 - 2020

Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 jest ograniczenie na terenie gminy
Lubicz rozmiaru i skutków zjawiska przemocy w rodzinie. Niniejszy cel programu może zostać
osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
➢ profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
➢ ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
➢ działania na rzecz sprawców przemocy w rodzinie,
➢ profesjonalizacja służb realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Osiągnięcie określonych celów w roku 2019 nastąpiło poprzez niżej wskazane działania.
Mieszkańcom gminy Lubicz zagrożonych przemocą oraz doświadczających przemocy w rodzinie
świadczono nieodpłatne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, terapeutyczne
w zakresie uzależnień oraz w zakresie propagowania postaw wolnych od przemocy.
W roku 2019 wskazane w niniejszym Programie cele osiągnięte zostały również poprzez
podejmowanie działań przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, który m. in. realizował procedury „Niebieskie Karty”.
W roku 2019 odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 158 spotkań grup
roboczych. W skład grup roboczych powoływani byli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), Komisariatu Policji
w Dobrzejewicach (dzielnicowi), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Lubiczu, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni. W roku 2019 wszczętych zostało 28 procedur
„Niebieskie Karty", na podstawie których powołano 28 grup roboczych. Z podanych 28 procedur
- 5 wszczęli pracownicy socjalni, natomiast 23 procedur wszczęli funkcjonariusze Policji. Zespół
Interdyscyplinarny złożył 4 zawiadomienia do Prokuratury z art. 207 § 1 kk, tj. podejrzenia
popełnienia przestępstwa przemocy wobec osób najbliższych, 3 wnioski do Sądu Rodzinnego
o wgląd w sytuację małoletnich dzieci oraz 5 wniosków o podjęcie działań do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu
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Program Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2020
Program Wspierania Seniorów zakłada osiągnięcie następujących celów:
➢ poprawa sytuacji finansowej seniorów,
➢ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia seniorów,
➢ zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych
oraz sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
➢ zmniejszenie izolacji seniorów,
➢ zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb kulturalnych, sportowych i integracyjnych,
➢ budowanie więzi rodzinnych i świadomości społeczeństwa na temat odpowiedzialności
rodziny za seniora,
➢ podnoszenie umiejętności opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad seniorem
zależnym.
Realizacja celów w 2019 roku nastąpiła poprzez:
•
•
•
•
•

Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”
Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie
Klub „Senior+”
Wigilia dla samotnych

•

Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania – realizowano dla 52 osób

•

Warsztaty „Metoda Montessori Senior – Montessori life style”

•

Szkolenie dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zakresu chorób
otępiennych. Szkolenie prowadzone było przez psychogeriatę dr Michała Wojtaszka.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art.4 ust.3
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje zadania
wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na
rok 2019.
Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia
spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożycia.
Głównym celem działań komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z istniejącymi problemami.
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Ponadto realizuje ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Do GKRPA w Lubiczu w roku 2019 wpłynęło 13 informacji, wniosków dotyczących wszczęcia
procedury zobowiązania do leczenia uzależnień. GOPS zainicjował rozpoczęcie procedury w 5
sprawach, 6 wniosków wpłynęło od Zespołu Interdyscyplinarnego, 2 od policji. Komisja
spotykała się 14 razy.
W roku 2019 w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym przeprowadzono 383 rozmowy, podczas
51 dyżurów w trakcie 255 przepracowanych godzin.
Praca terapeuty w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym była oparta na elementach terapii
poznawczo-

behawioralnej,

dialogu

motywującym

oraz

terapii

skoncentrowanej

na

rozwiązaniach. W uzasadnionych przypadkach wprowadzano również elementy programu
korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej Duluth. Punkt KonsultacyjnoInformacyjny ściśle współpracował z Urzędem Gminy Lubicz, Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym, Kuratorami Sądowymi,
Asystentami Rodziny, Oddziałami Leczenia Uzależnień i Poradniami Leczenia Uzależnień oraz
Grupą Anonimowych Alkoholików "DRWĘCA".
Realizacja programów profilaktycznych opierała się działaniach edukacyjnych z zakresu
uzależnień w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w szkołach, świetlicach
środowiskowych w miejscowościach: Brzezinko zajęcia plastyczne i sportowe, Grębocin zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne, Kopanino zajęcia artystyczno-plastyczne,
w Gronowie i Mierzynku zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne, w Krobi
zajęcia z tkactwa i z ceramiki, Lubicz Dolny zajęcia z ceramiki, Lubicz Górny zajęcia
socjoterapeutyczne, Młyniec Pierwszy zajęcia artystyczno-plastyczne, Złotoria zajęcia tenisa
stołowego. W ramach zajęć dzieci uczestniczyły w wielu wyjazdach, m.in. do Muzeum Powstania
Warszawskiego, Centrum Sztuki Współczesnej, Muzeum Mydła i Brudu, Muzeum Fotografii,
Zamku w Bierzgłowie. Program profilaktyczny obejmował także zimowy i letni wypoczynek.
W „Białych Feriach” łącznie wzięło udział ok.100 dzieci. 20 dzieci (ze świetlicy TPD O/Toruń)
uczestniczyło w letnim wyjeździe – kolonii wypoczynkowej w ośrodku BANDARI w Chełmnie.
Fundacja Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” zorganizowała w okresie letnim 9 wyjazdów
półkolonijnych dla dzieci wraz z rodzicami (każdorazowo ok 50 osób), 4 wyjazdy do Torunia, do
ZOO Gdańsk Oliwa, do Parku Kultury i Rozrywki w Myślęcinku, do JuraParku w Solcu
Kujawskim, do Trójmiasta – zwiedzanie i pobyt nad morzem oraz do Mogilna na imprezę
charytatywną „Gramy dla Wojtka”. TPD koło gminne w Lubiczu w ramach projektu „Kolory Lata
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2019” zorganizowało zajęcia plenerowe oraz wyjazdy do Torunia, których celem było
propagowanie alternatywnych form spędzenia czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczniowie oraz
nauczyciele uczestniczyli w licznych programach profilaktycznych realizowanych w ramach
zadań własnych szkół. Gminny program profilaktyczny wzbogacił ofertę szkół o organizację zajęć
świetlicowych oraz dodatkowych zajęć sportowych i artystycznych. W szkole podstawowej
w Lubiczu Dolnym realizowany był rekomendowany, profilaktyczny program profilaktyki
uniwersalnej dla szkół UNPLUGGED – warsztaty dla młodzieży. Natomiast Stowarzyszenie
„Cesteka” dla uczniów klas 7 we wszystkich szkołach na terenie gminy zrealizowano program
profilaktyczny „Debata” oraz w ramach programu profilaktycznego „Program domowych
detektywów Jaś i Małgosia na tropie” przeszkolono 15 pedagogów i wychowawców klas 5 i 6 we
wszystkich szkołach na terenie Gminy Lubicz. Organizowano cykle warsztatów profilaktycznych,
olimpiadę wiedzy profilaktycznej oraz spotkania z terapeutą Punktu Konsultacyjnego dot.
zagrożeń uzależnieniami.
W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przedstawiciele
instytucji wszczęli w 2019 r. 28 procedury „Niebieskiej Karty" wśród rodzin z terenu gminy
Lubicz, w tym :
Policja – 23 procedur,
GOPS – 5 procedur.
Kontynuowano z 2015 r. – 1 procedurę, z 2018 r. – 8 procedur „Niebieskiej Karty”, co łącznie
w 2019 r. daje 37 procedur.
W działaniach na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych praktykuje się stałą wymianę
informacji między Policją a Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku
2019 nie odnotowano zdarzeń, które nakazywałyby zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na
sprzedaż alkoholu.
W 2019 r. GKRPA skontrolowała następujące punkty sprzedaży napojów alkoholowych pod
kątem przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat oraz przestrzegania zasad
spożywania alkoholu w miejscach publicznych: Rogówko – 2 punkty sprzedaży napojów
alkoholowych, Gronowo – 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych, Lubicz Górny – 4 punkty
sprzedaży napojów alkoholowych, Lubicz Dolny - 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
Grębocin - 2 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Ze środków gminnego programu
profilaktycznego wpierano działającą w gminie Lubicz Grupę Anonimowych Alkoholików „Drwęca”
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dostarczając jej ulotki i inne materiały profilaktyczne; pomoc przy organizacji wyjazdu na „Dni
Trzeźwości” do Częstochowy i Lichenia oraz bezalkoholową majówkę. W 2019 roku na zadania
związane z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania patologiom społecznym udzielono dotacji: w wysokości 23.000,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”; 3 500,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło Gminne na zadanie pn. „Kolory lata”; 9 000,00 zł
przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu na zadanie pn. „Wesołe
wakacje z TPD”; 28 000,00 zł przyznano Fundacji Pomocy Społecznej Okruszek Szczęścia Lubicz
Dolny na zadanie pn. „Wakacje w Gminie Lubicz 2019 z Fundacją „Okruszek Szczęścia”;
1 500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Obchody Dni
Honorowych Dawców Krwi”; 10 000,00 zł przyznano Fundacji Pomocy Społecznej Okruszek
Szczęścia Lubicz Dolny na zadanie pn. „Dzieci z gminy Lubicz poznają ciekawe miejsca
z Fundacją Okruszek Szczęścia”; 11 000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu CESTEKA na zadanie
pn. „PoLubicz zdrowie”.

Program Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne powierzone przez Wójta Gminy
Lubicz, a także prowadziły swoją działalność statutową otrzymywały wsparcie w rozwoju swojej
aktywności. Gmina Lubicz wspiera działalność miejscowych Klubów Seniora poprzez
finansowanie ich szkolenia muzycznego oraz kosztów wyjazdów i uczestnictwa w różnego
rodzaju przeglądach twórczości, a także poprzez udostępnianie pomieszczeń do spotkań klubów
oraz prób muzycznych dla działających przy klubach chórów. Na terenie Gminy w 2019 roku
działały cztery Kluby Seniora i dwa Stowarzyszenia Kulturalne. Na wspieranie ich działalności
Gmina przeznaczyła 24 960,00 zł na szkolenie muzyczne, 23 178,00 zł na dofinansowanie
transportu oraz opłaty wpisowe za uczestnictwo w przeglądach twórczości. Kluby Seniora czynnie
angażują się w organizowane przez Gminę imprezy okolicznościowe, kulturalne czy integracyjne.
W roku 2019 ze swoim programem artystycznym zaprezentowały się m.in. podczas: III
Lubickiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej oraz podczas imprez sołeckich.
Przez uczestnictwo w przeglądach artystycznych chóry seniora przyczyniają się do kulturalnej
promocji Gminy Lubicz na terenie powiatu i województwa, w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi – Klubami Seniora, a także Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeniami,
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których celem jest integracja najaktywniejszych środowisk oraz promocja ich działalności.
Wspieranie odbywa się poprzez materialne oraz organizacyjne wspieranie ich zadań statutowych
oraz podejmowanych przez nie inicjatyw – druk zaproszeń, udostępnianie urządzeń lub
pomieszczeń, promocję na stronie internetowej Urzędu Gminy, w „Gońcu” i Facebooku.
Gmina Lubicz wspiera działalność lokalnych Klubów Sportowych poprzez przyznawane co roku
dotacje na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie. Dotacje
przyznawane są wszystkim aktywnym klubom sportowym, które przyczyniają się do
popularyzacji aktywności sportowej wśród mieszkańców, poprzez organizowanie szkoleń,
treningów, zawodów i imprez sportowych. W roku 2019 Gmina Lubicz przeznaczyła na ten cel
167 000,00 zł. Dotacje otrzymało trzynaście Klubów Sportowych. Dotacje przeznaczone były
w szczególności na prowadzenie szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach sportowych oraz
organizację zawodów, turniejów i imprez sportowo – środowiskowych. Ponadto Gmina
współpracuje z Klubami Sportowymi przy organizacji imprez i turniejów kulturalno – sportowych
i rekreacyjnych. Współpraca ta ma również charakter pozafinansowy – polega na działaniach
organizacyjnych – np.: zabezpieczeniu tras wyścigów, udostępnianiu sal, boisk, drukowaniu
zaproszeń/plakatów, promocji wydarzeń na stronie internetowej Urzędu Gminy w „Gońcu”
i Facebooku, a także materialny np. w postaci udostępnienia różnego rodzaju sprzętów –
nagłośnienia, warników, namiotów promocyjnych. Podobna współpraca dotyczyła niżej
wymienionych wydarzeń sportowych: Kryterium Asów w Lubiczu, XIII Mistrzostwa Lubicza
w Futsalu.
Szkoły na terenie Gminy Lubicz włączały się w akcje i proponowane przez Organizacje
Pozarządowe działania. W siedzibie Urzędu Gminy odbywały się spotkania przedstawicieli
organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na rzecz jej mieszkańców o charakterze
integracyjnym, a także zawierające elementy wsparcia merytorycznego.
Gmina Lubicz w 2019 r. poddała konsultacjom Program Współpracy Gminy Lubicz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie

na 2020 rok. Konsultacje

przeprowadzono w terminie 11 - 25 października 2019 r. – uwag i opinii do projektu programu
nie zgłoszono.
Gmina umożliwiała organizacjom pozarządowym wystąpienie z ofertą realizacji zadań
publicznych.
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Konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów
wymienionych w art.3 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ogłoszony
został w dniu 04.04.2019 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na 26.04.2019 r. Kwota
dotacji na ten cel wynosiła 56 000,00 zł.
Drugi konkurs ofert ogłoszony został w dniu 17.05.2019 r., a termin na składanie ofert
wyznaczony został na 10.06.2019 r. Kwota dotacji na ten cel wynosiła 30 000,00 zł.
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania
rozwoju sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został pierwszy konkurs w dniu 04 lutego 2019 r.,
a termin na składanie ofert wyznaczony został na 26 lutego 2019 r. Kwota dotacji celowej na ten
cel wynosiła 16 000,00 zł.
Drugi konkurs, 02.09.2019 r. termin na składanie ofert wyznaczony został na 11.09.2019 r. Kwota
dotacji celowej na ten cel wynosiła 7 000,00 zł.
Trzeci konkurs, 13.06.2019 r. termin na składanie ofert wyznaczony został na 04.07.2019 r.
Kwota dotacji celowej na ten cel wynosiła 15 000,00 zł.
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy
w roku 2019 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz
ogłoszony został w dniu 04.02.2019 r., a termin na składanie ofert wyznaczony został na
26.02.2019 r. Kwota dotacji celowej na ten cel wyniosła 24 000,00 zł.
Organizacje pozarządowe włączały się w organizowane w ramach gminnego programu
profilaktycznego imprezy środowiskowe, jak również wspierały

działalność świetlic

środowiskowych, w których odbywały się zajęcia profilaktyczne.
Współpraca Gminy Lubicz ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, jako podmiotem
wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie polegała na zlecaniu świadczenia usług w zakresie: dostarczania korespondencji
urzędowej (umowy z Gminą Lubicz, Wodociągami Lubickimi, ZEASiP w Lubiczu, GOPS
w Lubiczu); kolportażu ulotek, gazetki gminnej „Gońca Gminnego”; dowóz dzieci autystycznych
do szkoły; usług porządkowych i remontowych:
a) utrzymywanie porządku na 17 gminnych placach zabaw (cykliczne),
b) naprawy i konserwacja placów zabaw,
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c) wykaszanie traw,
d) udrażnianie i wykaszanie rowów melioracyjnych na terenie gm. Lubicz,
e) wycinka zadrzewień,
f) odchwaszczanie klombów,
g) zbieranie odpadów,
h) wyrównanie terenu, zasiew trawy,
sprzątanie przedremontowe, odgrzybianie, szpachlowanie, budowa przyścianek; obsługa imprez
gminnych (stoisko z watą cukrową i popcornem); transport gabarytów i materiałów (gałęzie,
drewno, meble); organizacja wizyt studyjnych.
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W 2019 Rada Gminy Lubicz podjęła łącznie sto dziewięćdziesiąt cztery uchwały. Odbyło
się trzynaście posiedzeń komisji połączonych oraz trzynaście sesji Rady Gminy.
Realizacja uchwał Rady Gminy Lubicz w 2019 roku – szczegółowe zestawienie

L. p.

Nazwa referatu/jednostki organizacyjnej oraz nr i tytuł uchwały

Status uchwały

REFERAT ORGANIZACYJNY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uchwała nr V/44/19 w sprawie zmiany Statutu Gminy
Lubicz
Uchwała nr V/45/19 w sprawie zatwierdzenia planów
pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz
Uchwała nr VI/65/19 w sprawie ustalenia wysokości diet
dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania
Uchwała nr VI/66/19 w sprawie ustalenia diet dla
radnych Rady Gminy Lubicz
Uchwała nr VII/72/19 w sprawie rozpatrzenia protestu
wyborczego
Uchwała nr VII/73/19 w sprawie wyboru sołtysa i rady
sołeckiej sołectwa Lubicz Górny
Uchwała nr VII/91/19 w sprawie ustalenia wysokości
diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania
Uchwała nr VII/92/19 w sprawie ustalenia diet dla
radnych Rady Gminy Lubicz
Uchwała nr X/121/19 w sprawie odmowy wygaszenia
mandatu radnego
Uchwała nr XI/125/19 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Lubicz wotum zaufania

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

Uchwała nr XI/126/19 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2018
Uchwała nr XI/127/19 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu
wykonania budżetu za rok 2018
Uchwała nr XI/129/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr
L/662/2018 Rady Gminy Lubicz w sprawie
wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie gminy Lubicz
Uchwała nr XI/141/19 w sprawie zgłoszenia oferty
kandydata do konkursu na pozaetatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy
Uchwała nr XII/151/19 w sprawie powołania zespołu do
spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
sądowych
Uchwała nr XII/160/19 w sprawie odmowy wygaszenia
mandatu radnego
Uchwała nr XII/161/19 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
Uchwała nr XIII/162/19 w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej - Zarządu Dróg, Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubiczu oraz określenia nowej formy
wykonywania zadań tej jednostki
Uchwała nr XIV/170/19 w sprawie zasięgnięcia od
Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników
Uchwała nr XIV/174/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na Wójta Gminy Lubicz
Uchwała nr XV/177/19 w sprawie ustalenia regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych na kadencję 2020-2023
Uchwała nr XV/178/19 w sprawie wyboru ławników do
Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję w latach
2020-2023
Uchwała nr XV/179/19 w sprawie wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Toruniu na kadencję 2020-2023
Uchwała nr XV/191/19 w sprawie przekazania wniosku
według właściwości
Uchwała nr XV/192/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na
Wójta Gminy Lubicz
Uchwała nr XVI/212/19 w sprawie zmiany Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym
Uchwała nr XVI/218/19 w sprawie rozpatrzenia
wniosku o zmianę planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Młyniec Drugi

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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28.
29.

Uchwała nr XVI/219/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na sposób załatwienia wniosku
Uchwała nr XVII/227/19 w sprawie zgłoszenia oferty
kandydata do konkursu na pozaetatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy

zrealizowana

zrealizowana

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Uchwała nr V/46/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Lubicz Górny i Krobia
Uchwała nr V/47/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
Uchwała nr V/48/19 o zmianie uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Złotoria i części wsi Grabowiec
Uchwała nr V/49/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Lubicz Dolny
Uchwałą nr VI/52/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Kopanino
Uchwała nr VI/53/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz
Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i
Grębockiej
Uchwała nr VI/54/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Lubicz Dolny
Uchwała nr VI/55/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Dolny
Uchwała nr VI/56/19 w sprawie zbycia udziału w prawie
własności nieruchomości położonej w miejscowości
Gronowo
Uchwała nr VI/57/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
Uchwała nr VI/58/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy
Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

2010 r. oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr
XXVIII/347/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
Uchwała nr VI/59/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych
przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo,
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
Uchwałą nr VII/74/19 w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr VII/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej
w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr VII/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej
w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr VII/77/19 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin
Uchwała nr VII/78/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Nowa Wieś
Uchwała nr VII/79/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Nowa Wieś
Uchwałą nr VIII/96/19 w sprawie skorzystania z
zaproszenia do zawarcia umowy nieodpłatnego
przekazania nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny na rzecz Gminy Lubicz
Uchwała nr VIII/97/19 w sprawie nabycia prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
wraz z prawem własności znajdujących się na nich
budynków, położonych w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr VIII/98/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grębocin
Uchwała nr VIII/99/19 w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Grębocin
Uchwała nr VIII/100/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Górny
Uchwałą nr VIII/101/19 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Gronowo
Uchwała nr VIII/102/19 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
w części obejmującej działki nr 461, 325/1 i 334/2 w
Młyńcu II

zrealizowana

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Uchwała nr VIII/103/19 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin
Uchwała nr VIII/104/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin
Uchwała nr VIII/105/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec
Uchwałą nr VIII/106/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin
Uchwała nr IX/114/19 w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Brzezinko
Uchwała nr XI/128/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr XI/142/19 w sprawie nabycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
Uchwała nr XII/153/19 w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr XII/154/19 w sprawie obciążenia
służebnością gruntową nieruchomości, w której Gmina
Lubicz posiada udział w prawie własności, położonej w
miejscowości Gronowo
Uchwała nr XIV/164/19 w sprawie wystąpienia z
wnioskiem o przekazanie na własność Gminy Lubicz
nieruchomości niezabudowanych położonych w
miejscowościach Lubicz Górny i Złotoria, stanowiących
własność Skarbu Państwa
Uchwała nr XIV/165/19 w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Nowa Wieś
Uchwała nr XIV/166/19 w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej
w miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr XIV/167/19 w sprawie wyrażenia zgody na
dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w Grębocinie na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w
Grębocinie
Uchwała nr XIV/168/19 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krobia
Uchwała nr XIV/169/19 w sprawie wyrażenia zgody na
przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krobia

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Uchwała nr XV/183/19 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krobia i Mierzynek
Uchwała nr XV/184/19 w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
Uchwała nr XV/185/19 w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej,
Warszawskiej i Grębockiej)
Uchwała nr XVI/198/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr XVI/199/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr XVI/200/19 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Górny
Uchwała nr XVI/201/19 w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grębocinie
Uchwała nr XVI/202/19 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Józefowo
Uchwała nr XVI/203/19 w sprawie zamiany
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości
Złotoria
Uchwała nr XVII/220/19 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Grębocin
Uchwała nr XVII/221/19 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr XVII/222/19 w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości
położonej w miejscowości Lubicz Górny
Uchwała nr XVII/223/19 w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

REFERAT FINANSOWY

83.
84.
85.

86.

Uchwała nr V/42/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
Uchwała nr V/43/19 w sprawie uchwalenia budżetu na
2019 rok
Uchwała VI/67/19 w sprawie dopuszczenia zapłaty
podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lubicz
za pomocą innego instrumentu płatniczego
Uchwała nr VI/68/19 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszo-

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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87.

88.
89.

90.

91.
92.

93.

94.
95.

96.
97.

98.
99.

100.
101.

102.
103.

104.

rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy drodze
powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”
Uchwała nr VI/69/19 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo na długości
4,206 km”
Uchwała nr VI/70/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr VI/71/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr VII/88/19 w sprawie ustalenia maksymalnej
wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy
Lubicz
Uchwała nr VII/89/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr VII/90/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr VIII/108/19 uchylająca uchwałę w sprawie
ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych
przez Wójta Gminy Lubicz
Uchwała nr VIII/109/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr VIII/110/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr X/122/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr X/123/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr XI/139/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr XI/140/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr XII/158/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr XII/159/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr XIV/175/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
Uchwała nr XIV/176/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
Uchwała nr XV/189/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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105. Uchwała nr XV/190/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
106. Uchwała nr XVI/214/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
107. Uchwała nr XVI/215/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
108. Uchwała XVII/231/19 w sprawie udzielenia pożyczki
Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu
109. Uchwała nr XVII/232/19 w sprawie ustalenia wykazu
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019
110. Uchwała nr XVII/233/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
111. Uchwała nr XVII/234/19 o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
w trakcie realizacji
zrealizowana
zrealizowana

REFERAT PODATKOWY

112. Uchwała nr XV/180/19 w sprawie obniżenia ceny skupu
żyta dla celów podatku rolnego
113. Uchwała nr XV/181/19 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego
podatku
114. Uchwała nr XV/182/19 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
REFERAT PROMOJI I ROZWOJU
115. Uchwała nr X/124/19 w sprawie udzielenia dotacji w
2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
116. Uchwała nr XII/149/19 w sprawie przyznawania i
pozbawiania nagród oraz wyróżnień za osiągnięte
wyniki sportowe.

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

REFERAT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

117. Uchwała V/51/19 w sprawie upoważnienia Wójta
Gminy Lubicz do złożenia wniosku o dofinansowanie w
formie dotacji w ramach programu priorytetowego
„GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia
rozwoju elektromobilności”
118. Uchwała nr VII/80/19 o zmianie uchwały w sprawie
zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu
Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i
uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz
119. Uchwała nr IX/111/19 w sprawie określenia sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Lubicz w 2019 roku
120. Uchwała nr IX/112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
Gminy Lubicz w 2019

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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121. Uchwała nr IX/113/2019 w sprawie wyrażenia zgody na
utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego dla miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
Gminy Lubicz w 2019
122. Uchwała nr XVII/225/19 w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz
rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na
realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem
i instalacja kolektorów słonecznych (płaskich i
próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła
wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie
Gminy Lubicz
123. Uchwała nr XVII/226/19 w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej
z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu,
montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie gminy
Lubicz

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

124. Uchwała nr XVII/87/19 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz
125. Uchwała nr IX/119/19 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
126. Uchwała nr XVI/193/19 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lubicz.
127. Uchwała nr XVI/194/19 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
128. Uchwała nr XVI/195/19 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz,
ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
przydomowym kompostowniku

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji
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129. Uchwała nr XVI/196/19 w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości.
130. Uchwała nr XVI/197/19 w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych
świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za
te usługi.

w trakcie realizacji

zrealizowana

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ UZALEŻNIEŃ

131. Uchwała nr V/50/19 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
132. Uchwała nr VII/81/19 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2018”
133. Uchwała nr VII/82/19 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
134. Uchwała nr VIII/94/19 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy
Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za rok 2018
135. Uchwała nr IX/118/19 o zmianie uchwały w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
136. Uchwała nr XV/188/19 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
137. Uchwała nr XVI/204/19 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2020.”
138. Uchwała nr XVI/205/19 w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
139. Uchwała nr XVII/235/19 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana
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140.

141.
142.

143.

144.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
Uchwała nr VI/62/19 w sprawie określenia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2019
roku
Uchwała nr VI/63/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Malownicza” w miejscowości Złotoria
Uchwała nr VII/83/19 w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Lubicz na lata 20192023
Uchwała nr VII/84/19 w sprawie rozpatrzenia petycji o
urządzenie drogi asfaltowej na ul. Lampusz w
miejscowości Lubicz Dolny
Uchwała nr VII/85/19 w sprawie rozpatrzenia petycji o
budowę chodnika ulic Lampusz – Małgorzatowo Dworcowa w miejscowości Lubicz Dolny

145. Uchwała nr VII/86/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Jana I Olbrachta” w miejscowości Złotoria
146. Uchwała nr VIII/107/19 w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych
147. Uchwała nr IX/115/19 w sprawie rozpatrzenia petycji o
budowę chodnika na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym

148. Uchwała nr IX/116/19 w sprawie rozpatrzenia petycji o
budowę drogi asfaltowej oraz wymianę oświetlenia przy
drodze: dojazd do ulic Dworcowa i Mostowa z wjazdem
na ul. Warszawską w miejscowości Lubicz Dolny

149. Uchwała nr IX/117/19 w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej ruchu pojazdów ciężarowych na ul.
Dworcowej w miejscowości Lubicz Dolny

zrealizowana

zrealizowana

w realizacji

zrealizowana
w trakcie realizacji
(powiązane z realizacją
drogi ul. Małgorzatowo
i trakt leśny– w
porozumieniu z
Toruniem)
zrealizowana
zrealizowana
niezrealizowana
(uznano merytoryczną
zasadność, ale na
wykonanie brak środków
w budżecie)
w trakcie realizacji
(jest ogłoszony przetarg
na wykonanie projektu
ul. Mostowej na odcinku
od ul. Dworcowej do
DK10)

w trakcie realizacji
(powiązane z realizacją
drogi ul. Małgorzatowo i
trakt leśny – w
porozumieniu z
Toruniem)
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150. Uchwała nr XI/133/19 w sprawie wydzierżawienia na
czas określony w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy Lubicz
151. Uchwała nr XI/134/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Dolina Drwęcy” w miejscowości Józefowo
152. Uchwała nr XI/135/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Luba” w miejscowości Mierzynek
153. Uchwała nr XI/136/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Skośna” w miejscowości Młyniec Drugi
154. Uchwała nr XI/137/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Śliwkowa” w miejscowości Młyniec Drugi
155. Uchwała nr XI/138/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Wiązowa” w miejscowości Młyniec Drugi
156. Uchwała nr XII/155/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku
o wykup lokalu mieszkalnego w budynku położonym w
Lubiczu Dolnym.
157. Uchwała nr XII/156/19 w sprawie rozpatrzenia wniosku
o urządzenie drogi asfaltowej na ulicy Wilczy Młyn w
miejscowości Lubicz Dolny
158. Uchwała nr XIV/157/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Przytulna” w miejscowości Krobia
159. Uchwała nr XIV/171/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Pogodna” w miejscowości Grębocin
160. Uchwała nr XVI/206/19 w sprawie w sprawie zaliczenia
ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu
161. Uchwała nr XVI/207/19 w sprawie wstępnego ustalenia
miejsca lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2009C w
miejscowości Brzezinko
162. Uchwała nr XVI/208/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika Zarządu Dróg Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
163. Uchwała nr XVI/209/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Słonecznikowa” w miejscowości Kopanino
164. Uchwała nr XVI/210/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Miedziana” w miejscowości Krobia
165. Uchwała nr XVI/211/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
„Leśna Aleja” w miejscowości Młyniec Drugi
166. Uchwała nr XVI/216/19 w sprawie rozpatrzenia skargi
na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg,
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
167. Uchwała nr XVI/217/19 w sprawie nadania nazwy ronda
„Solidarności Rolników Indywidualnych” w
miejscowości Brzeźno
168. Uchwała nr XVII/230/19 w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie nadania nazwy ulicy „Miedziana” w
miejscowości Krobia
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana
zrealizowana
niezrealizowana /
uchylona
zrealizowana
zrealizowana

w realizacji

zrealizowana
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169. Uchwała nr VI/64/19 w sprawie przyjęcia do realizacji
wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą:
Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020
170. Uchwała nr VIII/93/19 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lubiczu za rok 2018
171. Uchwała nr XI/130/19 w sprawie przyjęcia do realizacji
wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą:
„Spotkania z pasją – edycja 2019” realizowanego w
ramach RLKS finansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny (P1)
172. Uchwała nr XII/152/19 w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
173. Uchwała nr XIV/172/19 w sprawie ustanowienia
lokalnego programu Gminy Lubicz „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2019
174. Uchwała nr XIV/173/19 w sprawie przyjęcia do
realizacji wniosku o dofinansowanie projektu
"Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”
175. Uchwała nr XVI/213/19 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku
dla osób bezdomnych
176. Uchwała nr XVII/229/19 w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej analizy potrzeb gminy Lubicz w zakresie
całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w
formie rodzinnych domów pomocy
ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji
zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

177. Uchwała nr VI/60/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze, oraz w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i
przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest
gmina Lubicz
178. Uchwała nr VI/61/19 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września
2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej,
jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków
powierzonych jednostce obsługującej w ramach
wspólnej obsługi
179. Uchwała nr X/120/19 w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
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180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września
2019 roku
Uchwał nr XI/131/19 w sprawie ustalenia programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
dziedzinie nauki i kultury oraz zasad przyznawania
nagród Wójta Gminy Lubicz w tym zakresie dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
Uchwała nr XI/132/19 w sprawie ustalenia programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
dziedzinie aktywności wolontariackiej, społecznej i
samorządowej oraz zasad przyznawania nagród
Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz w tym zakresie
dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Lubicz
Uchwała nr XII/145/19 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
Uchwała nr XII/146/19 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”
Uchwała nr XII/147/19 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
Uchwała nr XII/148/19 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”
Uchwała nr XII/150/19 w sprawie ustalenia zasad
wynajmu, dzierżawy i korzystania z pomieszczeń w
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Lubicz
Uchwała nr XIV/163/19 w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania niektórych składników wynagradzania
nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę Lubicz

uchylona przez
Wojewodę

uchylona przez
Wojewodę

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
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188. Uchwała nr XV/186/19 w sprawie informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok
szkolny 2018/2019
189. Uchwała nr XV/187/19 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania niektórych
składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę
Lubicz
190. Uchwała nr XVII/228/19 w sprawie ustalenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny
2019/2020

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

„LUBICKIE WODOCIĄGI” SP. Z O.O.

191. Uchwała nr VIII/95/19 w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Lubicz
192. Uchwała XII/143/19 w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Lubicz
193. Uchwała XII/144/19 w sprawie dopłaty do odbiorców
wody i usług kanalizacyjnych
194. Uchwała nr XVII/224/19 w sprawie dopłaty do
odbiorców wody i usług kanalizacyjnych

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
w trakcie realizacji
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