
 

 

Lubicz Dolny, dnia 23 października 2020 r. 
 

                                                                   
 

 ORG.0002.7.2020                                                        

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) 

informuję o: 
 

XXIV sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 29 października 2020 r. (czwartek) 

o godz. 12.00  w świetlicy wiejskiej w Krobi  (ul. Olimpijska 14)  z proponowanym porządkiem 

obrad:  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) zgłaszanie spraw do porządku. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

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

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał: 

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

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

Lubicz 

c) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok 

szkolny 2019/2020 

d) w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

niektórych składników wynagrodzenia oraz w sprawie trybu i kryterium 

przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Lubicz 

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

f) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Złotoria  

g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Lubicz Dolny 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 



i) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny 

i Krobia 

j) 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 

k) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

l) 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, związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych 

paliwem stałym 

m) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska 

Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020  

n) w sprawie zawarcia pomiędzy Gminą Lubicz, a Gminą Miasta Toruń porozumienia 

międzygminnego  dotyczącego realizacji zadania publicznego – prowadzenia przez 

Gminę Miasta Toruń Środowiskowego Domu Samopomocy „Arkadia” w Toruniu na 

rzecz mieszkańców  Gminy Lubicz   

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020” 

p) 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 2021 

r) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz 

s) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

t) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień         

z tego podatku 

u) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych 

za 2019 rok.  

8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy. 

9. Zakończenie obrad.    

                    Z poważaniem 

           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                  Zbigniew Barcikowski 


