
im

2”

-Å, W sf.. ,___ ¬';:_._"" ,,,Ü' _r'-'.. .'*-**;- -' '-.; ¬- 1"- “-" Ê?t . .. - J- .*. ¿__ '__ _, _¦_; ł

Juliusz Przybylski .I I Lubicz, dn. 17.06.2020 r.
= Íiiifåii ~-.ii-I.-L * ~ ¦|. . _ I |. | |. _

.- | . .

Radny z Lubicza Górnego . i

Pan

Marek Nicewicz

Wójt Gminy Lubicz

Zapytania i wnioski

Wnoszę o realizację przedsięwzięć związanych z modernizacją ulicy Piaskowej w Lubiczu Górnym,

na odcinku od ulicy Bankowej do ulicy Polnej. Stan techniczny ulicy jest bardzo zły. Ulica ta nie

była remontowana od ponad 20 lat, a doraźne naprawy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Od początku kadencji składam wnioski w tej sprawie. Należy przeprowadzić gruntowną

modernizację wraz z przebudową chodnika. Proszę o podanie konkretnej odpowiedzi odnośnie

planów przebudowy tej ulicy, ponieważ mieszkańcy Lubicza Górnego, ulicy Piaskowej oczekują

podjęcia niezwłocznych działań.

Proszę o informację czy w dalszym ciągu realizowane są działania związane z odkażaniem miejsc

publicznych, w tym przystanów autobusowych oraz w szczególności toalety oraz terenu w pobliżu

Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym. Jeśli tak, proszę o podanie zakresu prac oraz terminu ich

realizacji.

W związku z sytuacją epidemiczną, proszę o informację jakie imprezy

promocyjnelkuIturalne/sportowe na terenie gminy zostały odwołane bądż zdecydowano o ich

przełożeniu. Czy i jakiej wysokości środki zabezpieczone w budżecie na realizację

imprez/przedsięwzięć zostały zaoszczędzone?

Czy w związku z epidemia koronawirusa podjęto, bądź zaplanowane są działania obejmujące

wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji czy też osób indywidualnych dotkniętych skutkami

pandemii? Jeśli tak, to proszę o informację jakiego wsparcia i wjakim zakresie udzielono?

Proszę o informację, jaka jest szacunkowa wielkość strat wody za okres 2018 oraz za rok 2019.

Proszę o zdefiniowanie przyczyny tych strat. Czy Zakład Usług Komunalnych podejmował bądź
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zamierza podjąć kroki zmierzające do walki z zaistniałym problemem oraz obniżania strat wody tj.

zmniejszenia różnicy między zakupioną wodą a sprzedaną.

Proszę o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.
Z wyrazami szacunku
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Pan
Juliusz Przybylski

Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana zapytania i wnioski złożone na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu
18 czerwca 2020 roku w sprawie:

1) przeprowadzenia gruntownej modernizacji wraz z przebudową chodnika ul. Piaskowej
w Lubiczu Górnym, na odcinku od ul. Bankowej do ulicy Polnej informuję, że
inicjatywa bardzo słuszna ipotrzebna, niemniej jednak z powodu braku środków'
w budżecie gminy niemożliwa do zrealizowania w bieżącym roku

2) odkażania miejsc publicznych informuję, że z dniem l czerwca br. ZUK zaprzestał
powyższych działań

3) odwo-łanych i przełożonych imprez oraz wpływu tego faktu na realizacje budżetu,
informuje, co następuje:

1. Impreza plenerowa ,,Lubickie Lato" planowana na 22.08.2020 została przełożona na
inny termin, do ustalenia po całkowitym ,,odmrożeniu" imprez masowych
plenerowych. Na budżet wydarzenia składają sie wpłaty sponsorów, dotacja z projektu
unijnego w wys. 45 tys. zł oraz zaplanowane wydatki z budżetu gminnego
w wys.`l2.500 zł. Pozostało zaoszczedzone w budżecie gminnym 12.500 zł.

2. Odwołany został ,,Przegląd piosenki biesiadnej” (impreza z czerwca), na który
w budżecie gminnym było przeznaczone 1.700 zł.

3. Odwołany został Gminny Rajd Gwiażdzisty, w budżecie ktorego było zarezerwowane
1.300 zł.

4. Zaoszczędzone pieniądze z Przeglądu oraz Gminnego Rajdu Gwiażclzistego w łącznej
kwocie 3.000 zł, zostaną przeznaczone na zabezpieczenie organizacyjne i promocyjne
seansów' kina letniego, bowiem budżet obywatelski Starostwa Powiatowego pokrywa
tylko usługi filmowe i licencyjne.

5. Odwołana została Regionalna Liga Orlika, na którą mieliśmy przeznaczone 500 zł na
puchary.

6. Odwołane zostało kwietniowe wydanie Biuletynu Gminnego Goniec - zaoszczędzone
pieniądze w kwocie 2.054 z-ł pokryją zwiększoną objętość oraz nakład numeru
czerwc-owego, wrześniowego.

7. Pozostałe zadania są realizowane zgodnie z planem bez względu na epidemie.
Zaoszczęcłzono łącznie kwotę: 13.000 zł brutto.

Jednocześnie informuje, że z budżetu gminy wydatkowano kwote 96.328,05 zł
nieplanowanych wydatków na przeciwdziałanie epidemii Coyid-l9.



4) podjętych lub planowanych działań obejmujących wsparcie przedsiębiorców,
instytucji czy też osób indywidualnych dotkniętych skutkami pandemii informuję, co
następuje:
Gminny organ podatkowy ma możliwośc- udzielania ulg w' spłacie należności
podatkowych (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty) w drodze
decyzji na podstawie art. 6?a Ordynacji podatkowej. W przypadku podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, przepis art. 67b Ordynacji podatkowej
przewiduje przy tym możliwość udzielenia tego rodzaju ulg zarówno w formule
pomocy de mimnis (pkt 2), jak również w ramach innych przeznaczeń pomocy (pkt
3). W tym ostatnim przypadku, zgodnie z art. l5zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy
antykryzysowej, ulgi udzielane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w
związku z COVID-19, zgodnie z warunki zawartymi W Íymczasowych ramach -
stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w'
gospodarce.
W okresie od dnia 20 marca 2020r. (od momentu ogłoszenia stanu epidemii na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) do dnia sporządzenia niniejszej odpowiedzi Wójt
Gminy Lubicz udzielił na indywidulany wniosek podatników ulg w spłacie
zobowiązań, przedsiębiorcom posiadającym trudną sytuację finansową z uwagi na
epidemię koronowirusa:
- w podatku od nieruchomości na kwotę:
- rozłożenie na raty 0,00 zł
- odroczenie terminu zapłaty' 69.31 8,80 zł
- umorzenie zaległości podatkowych 9.306,23 zł
- w' podatku od środków transportowych na kwotę:
- rozłożenie na raty 41 .9l3,00 zł
- odroczenie terminu zapłaty 1.242,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych 322,00 zł

razem: l22.102,03 zł
Ponadto w dniu 4 maja 2020 roku Wójt Gminy Lubicz wydał zarządzenie Nr 0050.38.2020
w sprawie zawieszenia czynności wystawiania upomnień i tytułów' wykonawczych
podatników' zalegających z wpłatą zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych, których
termin minął I? marca 2020r. Ograniczenia wprowadzone włw zarządzeniem obowiązywały
od 31 marca 2020r. do 3 czerwca 2020r. (zarządzenie uchylające nr 0050.50.2020).
Oprócz powyższego, w związku z potrzebą wsparcia przedsiębiorców i innych osób
wobliczu epidemii, uruchomiono specjalną linię e-mailową pod adresem e-mail:
wojt@lubicz.pl na którą można zgłaszać sugestie, w'nioski, potrzeby wsparcia ze strony
gminy. Do dnia dzisiejszego na skrzynkę wpłynęło ll próśb różnego rodzaju. Wszystkie
zostały rozpatrzone przez wójta Gminy Lubicz.

5) szacunkowej wielkości strat wody za okres 2018 oraz za 2019, zdefiniowania strat
oraz podejmowanych bądż planowanych kroków zmierzających do w'alki
z zaistniałym problemem informuję, co następuje:

Analizę strat wody opracowuje się do wykonania aktualnej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie
w' wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków' oraz okresowo za półrocze każdego roku.
Po zakończeniu półrocza br. spółka wykonana nową analizę, którą Zarząd Spółki przekaże
Radzie Gminy.
W 2019 r straty wody kształtowały się na poziomie:



Od stycznia do sierpnia - zakup 739234 m3, sprzedaż 507175 m3 F różnica 232059 m3,
procentow'o 31,39%, od września do grudnia - zakup 310658 m3, sprzedaż 254666 m3 -
różnica 55992 m3, procentowe 18,97%.
Na powyższe straty miało wpływ' m.in. kilka czynników;
- brak regularnej wymiany wodomierzy
- pobór wody do akcji pożarowych
- awarie wodociągów.
Po wprowadzeniu działań naprawczych m.in. zmianę pracowników' odczytujących stany
wodomierzy oraz wprowadzeniu nowego modelu ich pracy spółka zmniejszyła straty
z3l,39% do l8,97.Wdrożony nowy model pracy inkasentów spow'odował możliwość.
identyfikowania nielegalnych poborów wody. Spółka przystąpiła do sukcesywnej wymiany
wodomierzy.
Uśrednione straty wody w skali 2018r. były na poziomie 23%.
W poszczególnych miesiącach np. kwiecień, maj, czerwiec, straty kształtowały się na
poziomie 35 - 47%, natomiast w miesiącu październiku i grudniu wynik odwrotny, czyli
sprzedano więcej niż zakupiono - trudno znależć sensowne wytłumaczenie, ale taka sytuacja
miała miejsce.
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Lubicz, dnia 25 czerwca 2020 r.

NÓJT GMINY LUBIC-Z
ul. Toruńska 21

R7 162 LUBICZ

ORG.0003 . 1 9.2020

Pani
Danuta Wojciechowska
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia_ 18 czerwca 2020 roku, informuj ę, iż
odmawiam opublikowania załączonych przez Panią pism W Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Lubicz. Jednocześnie ustosunkowując się do petycji mieszkańców Nowej Wsi do Rady
Gminy Lubicz, informuję, iż:

Ad 1. Zgodnie z § 2 ust. l uchwały Rady Gminy Lubicz nr L/658/2018 z dnia 7 września 2018
roku W sprawie trybu i zasadprzeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lubicz konsultacje przeprowadza się W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych
sprawach ważnych dla gminy. W myśl § 2 ust. 6 tejże uchwały decyzje o przeprowadzeniu
konsultacji podejmuje wójt w drodze zarządzenia lub Rada G-miny W drodze uchwały. Z uwagi
na to, że w przedmiotowej sprawie odbywały sie już wcześniej konsultacje społeczne (na etapie
tworzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lubicz oraz Miejsconąych Plamiw Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Lubicz Dolny
oraz Nowa Wieś, które to dokmnenty przewidują obecność w tym miejscu drogi lokalnej wraz
z mostem nad rzeką Drwęcą) wójt nie uznał za zasadne przeprowadzenie konsultacji na tym
etapie przygotowywania inwestycji.

Ad 2. Postępowanie przetargowe zostało zakończone i przeprowadzone W pełnej zgodności
z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubicz w części wsi Nowa Wieś, w szczególności zapisu planu dot. drogi oznaczonej na
rysunku planu 86 KL- droga lokalna (klasy ,,L”).
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1. Biuro Obslugi Rady
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Radna Grabowca, Kopanina

i Nowej Wsi.
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Wójt Gminy Lubicz

Interpelacja

Zwracam się do Pana Wójta z lnterpelacją dotyczącą Petycji mieszkańców Sołectwa Nowej
Wsi dotyczącej rozstrzygnięcia przetargu budowy mostu na Drwęcy w tym Sołectwie.

Proszę o ustosunkowanie się do w/w Petycji ,którą przekazuję w załączniku.

Powyższą Interpelację i Petycję proszę opublikować w BIP gminy Lubicz.

Z poważaniem

Ü Eżírffic



Nowa Wieś, dnia 08.06.2020 r.

PETYCJA do Rady Gminy Lubicz

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na projekt inwestycji „ Budowa
obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową klasy „G” na odcinku od ul.
lvlałgorzatowo do DW nr 657 w Nowej Wsi" jako mieszkańcy Nowej Wsi
składamy petycję o unieważnienie w/w przetargu i , zgodnie z obowiązującym
prawem miejscowym, postulujemy o

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących w/w inwestycji
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr L/658/2018 z dnia 7 września
2018 r. ijej zapisami w §2.1.

2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego w pełnej zgodności z
zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy
Lubicz i obowiązującego IVIPZP części wsi Nowa Wieś, w szczególności
zapisu planu dot. drogi oznaczonej na rysunku planu 86 KL- droga
lokalna (klasy „L") oraz ograniczenia nośności projektowanego mostu do
3,5 tony - zgodnie z publicznymi deklaracjami władz gminy.

Zwracamy uwagę na szczególną lokalizację planowanej inwestycji na
obszarze Natura 2000 Dolina Drwęcy, w rezerwacie przyrody „Rzeka
Drwęca" , na obszarze chronionego krajobrazu „ Obszar Doliny Drwęcy" i
wynikające z powyższego ograniczenia w realizowaniu inwestycji na
terenach chronionych _

Zgadzamy się na upublicznienie naszej petycji na stronie BIP.
W powyższej sprawie naszym reprezentantem jest Pan Andrzej Czech ,
ul. Promowa 9, 87-162 Nowa Wieś.

Z poważaniem
poniżej podpisani mieszkańcy Nowej Wsi
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Za Pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Podpjs

Wójt Gminy Lubicz

'I
Zapytanie

Dotyczy: Oświetlenia na ulicy Makowej w Grębocinie

Szanowny Panie wójcie mieszkańcy ulicy Makowej w Grębocinie zwracają się z prośbą o
i=-'lřfsrmację jakie jest oficjalne stanowisko Pana Wójta w sprawie instalacji oświetlenia na ulicy Makowej
of ‹'.'är=¿.bocinie.

Zpoważaniem

.lçpzy Guranowski
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ORG. 0003.1 8.2020

Pan
Jerzy Guranowski

Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana zapytanie złożone na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 18 czerwca
2020 roku dotyczące oficjalnego stanowiska Wójta w sprawie instalacji oświetlenia na ul.
Makowej informuję, że ostateczne decyzje co do lokalizacji i budowy oświetlenia drogowego
na terenie Gminy Lubicz zostaną podjęte wspólnie i w porozumieniu z Radą Gminy Lubicz.
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Otrzymują:

1. Adresat
2. Stanowisko pracy d/s obsługi organów gminy
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. dróg
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Marek Nicewicz

Wójt Gminy Lubicz

Wnioski

l. Dotyczy trasy A10 w Lubiczu Dolnym na wysokości ulicy Grębockiej w

stronę cmentarza (podwójne przej ście dla pieszych).

W związku z dużym natężeniem ruchu i nieprzestrzeganiem przez większość

kierowców zasad ruchu drogowego (przejeżdżanie na zielonym świetle dla

pieszych), w imieniu mieszkańców Lubicza Dolnego zwracam się z uprzejmą

prośbą o spowodowanie zainstalowania kamer, które będą dyscyplinowały

kierowców.

Jest to przejście prowadzące w stronę cmentarza, często uczęszczane przez

osoby starsze, które czują się zagrożone.

Z poważaniem

Teresa Klawińska
<¬.i<'.'.×v'Q..¬.'‹e.--'iíijlza-v
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ORG. 0003.1 7.2020

Pani
Teresa Klawińska

Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani wniosek złożony na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu 18 czerwca 2020
roku dotyczący zainstalowania kamer na drodze krajowej nr l0 na wysokości ul. Grębockiej
w Lubiczu Dolnym, w związku z dużym natężeniem ruchu i nieprzestrzeganiem przez
kierowców zasad ruchu drogowego informuję, że lokalizacja takich urządzeń na drodze
krajowej leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego poprzez Centrum Automatycznego Nadzoru nad
Ruchem Drogowym. Kamery rejestruj ące przejazd na czerwonym świetle zamontowane są na
skrzyżowaniach dróg krajowych, na których wg wskazań policji najczęściej dochodziło do
kolizji. Należy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej największą bolączką wskazanego odcinka
jest problem małej przepustowości i ogromnych korków jakie zaobserwować można
w szczególności podczas godzin porannych oraz popołudniowych, co związane jest
w głównej mierze z dojazdami „do” i ,,z""` pracy mieszkańców podtoruńskich miejscowości
m.in. mieszkańców gminy Lubicz. Zamontowanie kamer rejestrujących przewinienia
kierowców w żaden sposób nie rozwiązuje głównego problemu, którym jest właśnie brak
odpowiedniej przepustowości odcinka i tym samym możliwości bezpiecznego
przemieszczania się zarówno pojazdów, jak i pieszych użytkowników drogi krajowej.
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Otrzymują:

l. Adresat
2. Stanowisko pracy d/s obsługi organów gminy
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. dróg
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Wniosek

W imieniu kilku mieszkańców proszę o przeniesienie progu zwalniającego w miejscowości
Gronowo.
Decyzja o montażu progu nie byla konsultowane z mieszkańcami sąsiadującymi z miejscem
montażu (Gronowo 22 i 22a). Decyzja o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo,
oprócz przeanalizowania kwestii prawnych dotyczących możliwości zastosowania takiego
rozwiązania w danym miejscu na drodze, wzięcia pod uwagę negatywnejak i pozytywne
skutki działania.
Do negatywnych skutków możemy zaliczyć zwiększenie hałasu i drgań w okolicy --
szczególnie uciążliwe dla posesji znajdujących się w pobliżu zamontowanego progu.
Montaż w tym miejscu również utrudnia w prawidłowym odwodnieniu drogi.
Urząd Gminy podejmując decyzję o jego demontażu (przeniesieniu) musi opierać się na
prawnej konieczności zapewnienia możliwości nocnego wypoczynku mieszkańcom, a takiego
spokoju oczekuje kilka rodzin mieszkających w Gronowie.

Próg zwalniający z tego miejsca można bardziej pożytecznie wykorzystać, montując w pobliżu
Szkoly Podstawowej w Gronowie, a od września br. zwiększy to również bezpieczeństwo
większej liczby przedszkolaków. Druga możliwa dobra lokalizacja progu to okolice bloków w
Gronówku nr. 15 i 16. Po wykonaniu remontu nawierzchni będzie możliwość montażu progu
w tym miejscu, a zwiększy to bezpieczeństwo na tym odcinku (w 2019 roku mieszkańcy
prosili o montaż „śpiącego policjanta”).

¿ Z poważaniem _„F
lÅl:'f1;":›'2-Š'-"(‹í<«~

Krzysztof Zając)
Radny Rady Gminy Lubicz

Do wiadomości:

sozs Gnouowo

I ław Ciupak-
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Pan
Krzysztof Zając-

Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wniosek złożony na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu
18 czerwca 2020 roku dotyczący przeniesienia progu malniającego w miej scowości
Gronowo informuje, że zlecenie wykonania powyższego zostało przekazane ZUK-owi, który
w naj szybszym, możliwym terminie przesunie prog, umiej scawiając go w pierwotnej
lokalizacji.
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Otrzymują:

F-1~"*!*~‹":-'*

Adresat
Stanowisko pracy dfs obsługi organów gminy
Samodzielne stanowisko pracy ds. drog
ZUK
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ORG. 0003.1 5.2020

Pan
Kazimierz Rybacki

Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pana wnioski złożone na komisjach połączonych Rady Gminy

Lubicz. w dniu 10 czerwca 2020 roku dotyczące wykonania prac na terenie Sołectwa Brzeźno

informuję, co następuje:

1) w dniach 24 - 25.06. ZUK w Lubiczu przystąpił do koszenie poboczy we

wnioskowanej miejscowości. Prace wykonywane są za pomocą ciągnika

rolniczego oraz kos żyłkowych.

2) w dniu 25.06. została naprawiona wyrwa w drodze na wysokości mostku

¬_ w kierunku do Stadniny koni.

3) Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu nie posiada. mocy prawnej do odnowienia

oznakowania poziomego na drogach nie będących własnością Gminy Lubicz.

W związku z powyższym Pana wniosek w sprawie odnou-ffenia znakr.5w poziomych

na drodze priwiaroufęƒ w Brzezinkn został przekazany do Zarządcy drogi tj.

- Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Polnej I 13.

4") usytuowanie obustronnego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej

nr 2009C planowane jest we wrześniu bieżącego roku.

kyz-Lr..
.ll-" . M11-' i""*'‹"'-rfffr-¬¿..m'Ÿrf*z

Otrzymuj ą:

Adresat
Stanowisko pracy d/s obsługi organow gminy
ZUK w Lubiczu
Samodzielne stanowisko pracy ds. drog:'*`='E*'!"~""Ł-'
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Lubicz, dnia 25 czerwca 2020 r

Pani
Justyna Dejewska
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 9 czerwca 2020 roku, informuję, iż
odmawiam opublikowania załączonych _przez Panią pism w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Lubicz.

Do wiadomości:
1. Biuro Obsługi Rady
2. a/a
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Justyna Dejews_ka

¿›,ë&/' wójt Gminy Lubicz
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Interpelacja

Lubicz, 2020-06-09

Na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubicza Wspólnota proszę o opublikowanie
załączonych pism na BIP Gminy Lubicz.
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