
Protokół nr XXI/20 

XXI Sesja w dniu 7 maja 2020 r. 

Obrady rozpoczęto 7 maja 2020 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:15 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków. 

Obecni: 

1. Zbigniew Barcikowski 

2. Zbigniew Bombolewski 

3. Justyna Dejewska 

4. Jerzy Guranowski 

5. Małgorzata Jurkiewicz 

6. Teresa Klawińska 

7. Jolanta Nikiel 

8. Aldona Peregonczuk 

9. Juliusz Przybylski 

10. Marcin Różycki 

11. Kazimierz Rybacki  

12. Jarosław Rybiński 

13. Zbigniew Szczepański 

14. Danuta Wojciechowska 

15. Krzysztof Zając 

 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) zgłaszanie spraw do porządku. 

 

Pan Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad: 

 - w pkt. 6 p) projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lubicz 

 - w pkt. 7  Przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Lubicz 

 

Radna Justyna Dejewska zawnioskowała o zdjęcie z porządku obrad punktu 6h) projektu 

uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Lubicz Górny i Krobia, argumentując, że sołtys i Rada Sołecka nie wyrażają zgody na podjęcie 

uchwały bez konsultacji społecznych. Pan Wójt wyjaśnił, że przedmiotem  projektu uchwały 

nie jest zmiana planu, ale przystąpienie do prac nad  nią, które potrwają kilka miesięcy. 

Wyłożenie planu, o którym mówiła Radna, jest kolejnym etapem prac. 

Z powodu wystąpienia przyczyn technicznych uniemożliwiających sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych, przeprowadzono głosowanie jawne imienne poprzez 

wywoływanie w porządku alfabetycznym radnych po nazwisku i odnotowanie w protokole, czy 

radny oddał głos „za”, „przeciw”, czy się „wstrzymał”. 

Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad pkt. 6 p) projektu uchwały o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:0  

 



Głosowano w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad w pkt. 7  Przyjęcia Oceny zasobów 

pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Lubicz 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:0   

 

Głosowano w sprawie: zdjęcia z porządku obrad punktu 6h) projektu uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny 

i Krobia 

Wyniki głosowania 

ZA: 4, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:0    

Wyniki imienne: 

ZA (4) Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska,, Teresa Klawińska, Juliusz Przybylski  

PRZECIW (6) Zbigniew Barcikowski, Małgorzata Jurkiewicz, Aldona Peregonczuk, 

Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński,  Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Jerzy Guranowski, Jolanta Nikiel, Marcin Różycki, Zbigniew 

Szczepański, Danuta Wojciechowska  

BRAK GŁOSU: (0) 

NIEOBECNI (0)  

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Głosowano w sprawie:  

przyjęcia protokołu nr XX/20 z sesji Rady Gminy z dnia 12 marca 2020 r.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

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

 - w związku z panującą pandemią większość spotkań odbywało się za pomocą łączy 

internetowych 

 - 12 marca – zamknięcie Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (ze względu na osoby 

poddane kwarantannie) 

 - zamknięcie pozostałych placówek oświatowych, w związku z decyzją ministra oświaty  

 - na początku pandemii 100 osób z naszej gminy odbywało kwarantannę, w szczycie było ich 

50; gmina nie była wolna od koronawirusa, są osoby, które wyzdrowiały - Pan Wójt skierował 

apel o dalsze dbanie o siebie i przestrzeganie zasad sanitarnych 

 - 12 marca – powołanie Gminnego Sztabu Kryzysowego 

 - zakup oraz przegląd sprzętu w szkole podstawowej w Lubiczu Górnym, która została 

zgłoszona jako potencjalne miejsce kwarantanny (nie zostało ono jednak wykorzystane 

w związku  z sytuacją pandemii) 

 - mieszkańcy naszej gminy kwarantannę społeczną odbywali w internacie CKU w Gronowie, 

obecnie miejsce kwarantanny m.in. dla mieszkańców naszej gminy znajduje się w Osieku   

 - na terenie gminy Lubicz, w razie potrzeby, miejscem do odbywania kwarantanny mniejszej 

grupy osób może być świetlica w Krobi 

 - codzienne kontakty z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, spotkania na 

wideokonferencjach z Radnymi, 8 wideokonferencji z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, 3 ze 

Starostą Powiatu Toruńskiego, 3 z Kujawsko – Pomorskim Kuratorem Oświaty 

 - uruchomienie rezerwy rzeczowej na zarządzanie kryzysowe, z której zakupiono m.in. środki 

dezynfekcyjne, rękawiczki, łóżka polowe, a także drzwi zewnętrzne i pleksi ochronne  

 - od 4 maja urząd w Lubiczu przystąpił do odblokowania działalności, udostępniono 

pomieszczenie (salę obrad), odtworzono dawne wejście, mieszkańcy mogą odwiedzać urząd 



 - korespondencja, która trafia do urzędu jest poddawana trzydniowej kwarantannie 

 - GOPS rozpoczął dwuzmianowy system pracy w godzinach od  7.00 – 14.00 i od 15.00 – 

20.000 

 - od 5 maja – otwarcie Biblioteki Publicznej oraz filii, wprowadzono restrykcyjne warunki 

korzystania, prośba o telefoniczne lub e-mailowe dokonywanie zamówień książek 

 - 22 kwietnia – uruchomienie PSZOK-u 

 - od 11 maja – rozpoczynają pracę przedszkola 

 - od 8 maja będą otwarte Orliki w Lubiczu Górnym i Grębocinie 

 - dwa razy w tygodniu przeprowadzane są dezynfekcje przystanków oraz miejsc publicznych 

 - wzięcie udziału gminy w projekcie „Zdalna szkoła” – pozyskanie 79 000 zł z dotacji na 48 

ruterów i dodatkowo ze środków gminnych zakup 14 ruterów za 8 500 zł (komputery użyczone 

uczniom na czas nauki zdalnej) 

 -pracownicy GOPS-u od początku pandemii byli na pierwszej linii frontu, kontaktowali się 

z mieszkańcami będącymi w kwarantannie, również z tymi mającymi zdiagnozowany 

pozytywny wynik COVID-u, przygotowywali odpowiednie procedury; Pan Wójt skierował 

szczególne podziękowania do pani kierownik oraz pracowników GOPS za ich ogromny wkład 

w prace na rzecz mieszkańców, szczególnie w czasie pandemii, oraz zaangażowanie 

i profesjonalizm 

 - słowa podziękowań Pan Wójt skierował również do pań dyrektorek gminnych placówek 

oświatowych za szybkie i skuteczne przejście z nauczania tradycyjnego na pracę online oraz 

kreatywnie podejmowane działania, co spotkało się też z dużą aprobatą kuratora oświaty. 

Pan Wójt w swoim sprawozdaniu poruszył również sprawy bieżące, niezwiązane z pandemią: 

 - uruchomienie stacjonarnej toalety na Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym     

 - ruszyła długo oczekiwana modernizacja ulic: Flisackiej, Ciechocińskiej i Szkolnej w Złotorii. 

 - rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Dolnym w ramach projektu 

uporządkowania  gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz. 

 - wyremontowano (z funduszu sołeckiego) sanitariaty w świetlicy w Jedwabnie  

 - w Brzezinku zakupiono nowy piec z funduszu sołeckiego, a dzięki współpracy z OSP, Kołem 

Gospodyń Wiejskich i Radą Sołecką ułożono kostkę brukową  na placu za remizą 

 - przy ul. Ogrodowej w Grębocinie zostało uzbrojone przyłącze energetyczne 

 - do Nowej Wsi zakupiono słupki ogrodzeniowe na piłkochwyty, które zostaną zamontowane 

w ramach budowy całego boiska 

 - w Młyńcu Pierwszym w świetlicy zamontowano ze środków pochodzących z funduszu 

sołeckiego nową klimatyzację 

 - dokonano formalnego odbioru nowej świetlicy w Młyńcu Drugim (obecnie trwają prace 

porządkowe, niedługo odbędzie się oficjalne, uroczyste otwarcie) 

 - w Lubiczu Dolnym wyrównano drogi, wymieniono tablice ogłoszeniowe, wykonano prace 

w zakresie placu zabaw przy ul. Leśnej 

- ogłoszono przetarg na dokumentację mostowej przeprawy przez rzekę Drwęcę 

 - zakończono nabór wniosków w ramach projektu „Czyste Powietrze”  

 - ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie do projektu odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gminy Lubicz 

 - przygotowywane są przetargi na dokumentację projektową na budowę dróg. 

 

  4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

  Przewodniczący poszczególnych komisji stałych przedstawili krótkie sprawozdania z prac 

komisji.  

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami:  

 - konsultacje z Wójtem oraz Radymi w cotygodniowych telekonferencjach  



 - komisje połączone 30 kwietnia br. 

6. Podjęcie uchwał: 

a) 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 

2019  

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/273/20 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 2019  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020” 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/274/20 w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” 

  Wyniki głosowania 

   ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

c) w sprawie czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubicz oraz 

z opłat za wyżywienie w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach publicznych i szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Lubicz w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/275/20 w sprawie czasowego zwolnienia 

z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Lubicz oraz z opłat za wyżywienie w przedszkolach publicznych, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych i szkołach publicznych, dla których 



organem prowadzącym jest Gmina Lubicz w związku z czasowym ograniczeniem 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Złotoria oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/276/20 w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria oraz wyrażenia zgody 

na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

e) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec 

Pierwszy 

W dyskusji wziął udział: 

- Zbigniew Barcikowski 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/277/20 w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, 

Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński,  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Zbigniew Bombolewski, , Justyna Dejewska Juliusz Przybylski, 

Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (0)  

f) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec 

Pierwszy 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/278/20 w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 



 

Wyniki imienne: 

ZA (9) Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, 

Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński,  

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Zbigniew Bombolewski, , Justyna Dejewska Juliusz Przybylski, 

Zbigniew Szczepański Danuta Wojciechowska Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (0)  

g) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/279/20 w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młyniec 

Pierwszy 

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, 

Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, 

Krzysztof Zając 

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski, 

Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska  

NIEOBECNI (0)  

h) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Lubicz Górny i Krobia 

W dyskusji wzięli udział: 

 - Danuta Wojciechowska 

 - Zbigniew Barcikowski 

 - Artur Kołcz 

 - Marek Nicewicz 

 -  Aldona Peregonczuk 

 - Juliusz Przybylski 

 - Zbigniew Szczepański 

 - Jerzy Guranowski 

W czasie dyskusji i prac nad projektem uchwały dokonano zmiany jej tytułu na następujący: 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  wsi Lubicz Górny i Krobia. 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/280/20 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Lubicz Górny 

i Krobia. 

 



Wyniki głosowania 

ZA: 7, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (7) Zbigniew Barcikowski, Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, 

Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

PRZECIW (3) Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Jerzy Guranowski, Teresa Klawińska, Marcin Różycki, Zbigniew 

Szczepański, Danuta Wojciechowska  

NIEOBECNI (0)  

i) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubiczu za rok 2019 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/281/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za rok 2019 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na 

lata 2020 – 2022 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/282/20 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020 – 2022 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

k) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. Klub 

Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu  

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/283/20 w sprawie przyjęcia do realizacji 

wniosku o dofinansowanie projektu pt. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

l) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

 

W dyskusji wzięła udział: 

 - Aneta Kaczmarek 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/284/20 w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  



Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

ł)    w sprawie nadania nazwy ulicy „Powrotna” w miejscowościach  Krobia Mierzynek 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/285/20 w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Powrotna” w miejscowościach  Krobia Mierzynek 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

m)   w sprawie nadania nazwy ulicy „Zielona” w miejscowości Grębocin 

W dyskusji wzięła udział: 

 - Małgorzata Jurkiewicz - Radna  zawnioskowała o zmianę nazwy na „Zielona Łąka” 

 

Głosowano w sprawie: zmiany nazwy ulicy na z ”Zielona” na „Zielona Łąka” 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:0  

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/286/20 w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Zielona Łąka” w miejscowości Grębocin 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:0  

 

n)   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie 

zadania  inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko 

– Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km”  

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/287/20 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania     inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny w km 0+0000 do 

3+282 na dł.3,282 km”  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

o)   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r. 

W dyskusji wzięła udział: 

 - Aneta Kaczmarek 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/288/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Lubicz na 2020 r. 



Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata 

Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, 

Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, 

Krzysztof Zając 

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski  

NIEOBECNI (0)  

 

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

Lubicz 

 

W dyskusji wzięła udział: 

 - Aneta Kaczmarek 

 

Głosowano w sprawie: podjęcia uchwały Nr XXI/289/20  o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata 

Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, 

Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, 

Krzysztof Zając 

PRZECIW (0)  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski  

NIEOBECNI (0)  

 

7. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Lubicz 

 

Głosowano w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy 

Lubicz 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:0  

 

8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy.  

W dyskusji wzięli udział: 

- Jerzy Guranowski 

- Marek Nicewicz (Ad Vocem) 



- Teresa Klawińska 

Wnioski, zapytania i interpelacje na piśmie złożyli Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, 

Juliusz Przybylski, Teresa Klawińska, Jerzy Guranowski. 

Radny Zbigniew Szczepański poprosił o zastanowienie się nad możliwością rozwiązania 

problemu wzmożonego ruchu samochodów przekraczających 5 ton, rozjeżdżających 

nawierzchnię drogi ul. Leśnej w Złotorii. Pomimo znaku ograniczenia, dopuszczającego ruch 

pojazdów do 5 ton, jest on notorycznie łamany, z wiedzy Radnego wynika, że założenie progów 

zwalniających jest tam niemożliwe.  

Pan Wójt zobowiązał się do pisemnej odpowiedzi dotyczącej powyższej sprawy. 

Radny przekazał też wniosek Rady Sołeckiej dotyczący pojemników na odzież usytuowanych 

przy parkingu przy kościele. Właścicielem ich jest prawdopodobnie Caritas. Mówiący poprosił               

o  zobowiązanie właściciela do utrzymywania porządku, gdyż panuje tam notoryczny bałagan.  

Radna Danuta Wojciechowska poprosiła o przesłanie drogą elektroniczną harmonogramu dróg, 

które będą w tym roku budowane przez ZUK lub inny podmiot. Mówiąca poprosiła również 

o zobowiązanie właściciela pojemników na odzież usytuowanych w Grabowcu do 

utrzymywania porządku, gdyż panuje tam ciągły bałagan.   

Radna Nikiel zgłosiła problem przystanku autobusowego w Rogówku przy drodze nr 15                      

(w kierunku Kowalewa), pozbawionego zadaszenia. W czasie deszczu jest to bardzo  

niekomfortowe dla mieszkańców.  

Radny Krzysztof Zając poddał pod rozwagę pomysł, aby w najbliższym Gońcu Gminnym 

utworzyć dodatkową rubrykę i zamieścić w niej  informacje dotyczące wykazu firm z terenu 

Gminy Lubicz. Byłaby to bezpłatna reklama przedsiębiorców (mogliby przekazać referatowi 

promocji własny tekst reklamowy)  w ramach wsparcia ze strony gminy.  

 

9. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący rady poinformował                                     

o zakończeniu obrad o godz. 14.15 

 

                                                                                          Przewodniczący Rady  Gminy Lubicz 

 

                                                                                      Zbigniew Barcikowski 

 

Protokołowała:  

 

Marzena Robaczewska 


