
 

 

 

Protokół  Nr  XXII/20 

   z sesji Rady Gminy Lubicz 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

Obecni - wg załączonej listy obecności. 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Pan Zbigniew Barcikowski w świetlicy 

wiejskiej w Krobi. Otworzył o godz. 12.00 a zakończył o godz. 15.30. Powitał przybyłych, na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

Ad.1 b) 

zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt zgłosił wniosek o: 

1)  wycofanie z porządku obrad punktu 18 c) projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy Lubicz  

2) wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 18 j) projektu uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, 

Lubicz Górny i Mierzynek.             

Pani Radna Danuta Wojciechowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 

18 k) projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego dotyczącej dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) 

rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc 

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym 

(14 – „za”. 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

 Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za 

powyższym (14 – „za”. 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).   

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego dotyczącej dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców 

mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc 

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących. 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (14 – „za”. 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).   

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach.  

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (14 – „za”. 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”).  

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.  

Protokół nr  XXI/20 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 7 maja 2020 r. Rada przyjęła jednogłośnie.  

(14 – „za”. 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymało się”). 

Ad. 3 Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami. 

 - w związku z faktem, że pandemia nieco odpuściła, możliwy był powrót do większej aktywności 

z mieszkańcami i od ostatniej sesji takich spotkań było 33 

 - z powodu coraz mniejszych obostrzeń  odbyły się tylko trzy  konferencje z wojewodą   

 - ostatnie doniesienia płynące z terenu gminy oraz powiatu toruńskiego, dotyczące osób 

przebywających w kwarantannie oraz osób zarażonych budzą pewne niepokoje, w związku 

z powyższym władze gminy będą im się  bardzo wnikliwie przyglądać i reagować, jak to było do tej 

pory 

 - za pośrednictwem GOPS utrzymywany jest stały kontakt z mieszkańcami przebywającymi 

w kwarantannie, a takich mieszkańców na terenie naszej gminy, niestety w ostatnim czasie, przybywa 

 - 13 maja - złożenie podziękowań wolontariuszom szyjącym maseczki dla mieszkańców gminy 

Lubicz, bardzo pozytywna reakcja mieszkańców na potrzebę dostarczenia maseczek, słowa 

podziękowań  dla pań szyjących i panów dystrybutorów 

 - 14 maja – spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego – rozmowy w sprawie 

przebudowy remizy OSP w Złotorii oraz ścieżki rowerowej w Nowej Wsi co będzie dziś przedmiotem 



 

 

 

głosowań - chodzi o wsparcie Urzędu Marszałkowskiego dodatkową kwotą pieniędzy, ponieważ 

wyłoniony w przetargu wykonawca zaoferował kwotę wyższą niż przewiduje budżet – temu więc  

służyły rozmowy, a z kolei te związane z rozbudową remizy OSP w Złotorii dotyczyły szczegółów 

technicznych, mających na celu właściwe złożenie wniosku i aplikowanie o dofinansowania tego 

projektu  

 - 15 maja – spotkanie z przedstawicielami firmy WAS w Lubiczu Górnym w sprawie przyszłości 

funkcjonowania tej firmy na terenie gminy Lubicz  

 -  22 maja – spotkanie z sołtysem Rogowa w sprawie przejęcia gruntu pod budowę parkingu  

 - 25 maja – władze gminy Lubicz gościły przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki 

Społecznej – spotkanie bardzo ważne z perspektywy obecnej sytuacji związanej z Covidem – 19,   

rozmowy dotyczyły potrzeb i kierunku, w jakim powinna iść tarcza osłonowa dla samorządów, bo 

dochody ich, w związku z pandemią, będą znacznie spadały   

 - 8 czerwca – spotkanie z przedstawicielami firmy Europrojekt – dotyczące uzgodnień projektowych 

budowy mostu na rzece Drwęcy 

- 9 czerwca – spotkanie z panem Leszkiem Wójcikiem – przedstawicielem firmy transportowej Pol 

Bus świadczącej usługi przewozu naszych mieszkańców na liniach autobusowych 105, 106 i 107, po 

wprowadzeniu darmowych przejazdów, autobus linii 107 wozi zdecydowanie więcej pasażerów niż 

miało to poprzednio miejsce  

- 9 czerwca – spotkanie z sołtysem Mierzynka w sprawie legalizacji samowoli budowlanej – jaką jest 

budowa świetlicy w Mierzynku; przewiduje się, że prace związane z  przygotowaniem ekspertyzy 

budowlanej i dostosowaniem świetlicy do obowiązujących przepisów zostaną niebawem zakończone 

i jeszcze w tym roku uda się  doprowadzić świetlicę do statusu  pełnoprawnego obiektu budowlanego 

 - 17 czerwca - do późnych godzin nocnych trwało spotkanie z mieszkańcami w Nowej Wsi Pan Wójt 

wszystkim mieszkańcom, którzy na nie przybyli bardzo serdecznie podziękował. Padło dużo 

argumentów, było bardzo dużo merytorycznej rozmowy, to też pozwala Panu Wójtowi inaczej 

spojrzeć na te wszystkie sprawy techniczne, o których była mowa.  

 - w kwestii informacji dotyczących zamówień publicznych - to przede wszystkim spotkanie 

z przedstawicielami Europrojektu z Gdańska, został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie 

dokumentacji projektowej przeprawy mostowej i dróg dojazdowych za łączną kwotę 297. 835, 73 zł, 

do tego, po raz kolejny, są ogłoszone przetargi na wykonanie dokumentacji projektowych dróg 

gminnych. Odwołano przetarg na wykonawcę pumptracku i placu zabaw w Lubiczu Górnym – kwoty, 

które wpłynęły w wyniku postępowania przekraczały kwoty, jakie są zapisane w budżecie, dokonano 

pewnych korekt technicznych aby obniżyć koszty wykonania tej budowy, przetarg jest ogłoszony 

ponownie, czekamy na jego rozstrzygnięcie.    

Ad. 4 Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami 

Przewodniczący komisji udzieli krótkich informacji o podejmowanych działaniach.  

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami 

Działalność podobna, jak kolegów radnych. Spotkania odbyły się między innymi 13, 20, 27 maja, 

4 czerwca na komisjach roboczych w formie online. Przewodniczący Rady podziękował Radnym za 

sprawność i  punktualność, mimo, że z różnych miejsc prowadzone były dyskusje.  

Dyskutowaliśmy na wszystkie tematy bez ograniczeń, zawsze był z nami Pan Wójt, informował 

o bieżącej sytuacji, za co dziękujemy i prosimy dalej, podobnie jak do tej pory, zacieśniać współpracę 

z radą – podsumował mówiący.  

 - 10 czerwca – komisje wspólne Rady Gminy   

- konsultacje społeczne z udziałem części radnych, wójta  i mieszkańców Lubicza Górnego w sprawie 

zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 

- 17 czerwca - udział wraz z częścią radnych w konsultacjach w Nowej Wsi w sprawie budowy mostu 

 - załatwianie bieżących spraw przy współpracy z biurem obsługi rady gminy. 

Ad. 6 Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubicz za rok 2019 

To drugi rok, kiedy ustawodawca nałożył na gminy obowiązek prezentowania raportu o stanie Gminy   

– poinformował Pan Wójt. Raport, z zachowaniem ustawowego terminu, został złożony 29 maja oraz 

opublikowany w BIP urzędu gminy, a więc dostępny do wglądu w całości dla wszystkich 

zainteresowanych.  



 

 

 

W raporcie znajduje się wiele informacji dotyczących gminy Lubicz, przedstawionych w różnych 

aspektach. Pan Wójt skupił się na kilku z nich. Zaczął od danych demograficznych - na koniec 2019 r. 

liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy to 19 911 osób. W porównaniu z rokiem 2018 

odnotowaliśmy wzrost o 1,4%, czyli o 269 osób więcej. Najwięcej osób przybyło w Krobi  - 89, 

w Grębocinie - 60, w Lubiczu Dolnym – 25, w Jedwabnie – 24, w Złotorii – 21. W pozostałych 

miejscowościach liczba ludności nieznacznie zmieniła się w relacji do roku 2018, najwięcej, bo 20 

osób ubyło w miejscowości Rogówko. 

W 2019 roku zostało zgłoszonych 245 nowych urodzeń.  

Kolejne części raportu dotyczą finansów - są one spójne z raportem  finansowym, który będzie 

omawiany i będzie podjęta specjalna uchwała. Jeśli chodzi o wykonanie budżetu -  jego realizacja jest 

na poziomie 99,83%. 32% budżetu pochłania oświata, 30% GOPS. Inwestycje zostały wykonane 

w 90% Największe inwestycje to gospodarka wodno – ściekowa, oraz budowy dróg gminnych – 

Szkolnej w Lubiczu Dolnym, Nowej w Złotorii, Słonecznej, Porannej, Lampkowskiego w Grębocinie, 

budowa drogi w Rogowie do drogi powiatowej, budowa drogi Przydatki w Grębocinie, a z obiektów 

kubaturowych w 2019 r. za prawie 1 000 000 zł powstała świetlica w Młyńcu Drugim. 

Dużą część raportu zajmują informacje na temat funduszu obywatelskiego, u nas w gminie jest to 

fundusz sołecki, szczegółowo przedstawiony w raporcie.  

Fundusz sołecki w 2019 roku został zrealizowany w 97%, (z czego 90% to wydatki bieżące a 10%, to 

wydatki inwestycyjne).  

Następnie Pan Wójt omówił zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami, podkreślając, że 

w kwestii usuwania azbestu zostaje dużo do zrobienia. Kolejnym działem, który raport opisuje są 

działania realizowane w zakresie ochrony środowiska. Pieniądze zostały przekazane bezpośrednio 

naszym mieszkańcom w formie dotacji na trzy rodzaje inwestycji: 

1) wymiana źródła ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkaniowych – 84 

mieszkańców skorzystało z tej pomocy na łączną kwotę 252 000 zł. 

2) udzielono dotacji do budowy kolektorów słonecznych i pomp ciepła – 11 osób skorzystało z takiej 

formy dofinansowania – na kwotę 33 000 zł.    

3)    udzielono dotacji do oczyszczalni przydomowych – 22 osoby skorzystały na kwotę  110 000 zł. 

Powyższe dotacje dają kwotę 397 000 zł bezpośrednich dopłat dla mieszkańców. To pokazuje, że 

jesteśmy gminą, która bardzo dba o ochronę środowiska i w tę stronę w 2020 roku również idziemy, 

czego  efektem jest m.in. przystąpienie gminy do projektu odnawialnych źródeł energii (losowanie 

osób odbyło się dwa dni temu) – podkreślił mówiący.  

Pan Wójt odniósł się również do nasadzeń drzew  w naszych miejscowościach, które miały miejsce 

w Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim, Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym, Krobi, Kopaninie, 

Grabowcu. Łącznie zostało zasadzonych 351 sztuk drzew oraz 211 sztuk krzewów.  

Kolejnym, omawianym zagadnieniem były działania związane z ładem przestrzennym – na obszarze  

gminy obowiązują 42 plany miejscowe. W 2019 roku została uchwalona jedna uchwała w sprawie 

miejscowego planu, 8 uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu i podjęto trzy uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów. W 2019 r. wydano również 62 decyzje 

o warunkach zabudowy oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji i celu publicznego.  

Drugą poza azbestem dziedziną, omawianą w raporcie, nad którą trzeba się pochylić jest gospodarka 

zasobami mieszkaniowymi. Gmina posiada 94 lokale. „Mamy 9 własnych budynków, mamy budynki 

w zarządzie - jest ich 13, budynki wspólnot mieszkaniowych - 4. Zasoby mieszkaniowe nie pokrywają 

naszych potrzeb. Osób na liście oczekujących jest 263. W roku 2019 nie dokonano żadnej sprzedaży.  

Tych lokali mamy za mało, pozbywanie się ich tym bardziej nie poprawi sytuacji w dziedzinie 

mieszkań komunalnych. W 2019 roku dokonano dwóch remontów generalnych lokali w ramach 

zaciągniętego kredytu przez wspólnoty mieszkaniowe, dokonano kompleksowych remontów elewacji 

i dachów budynków na ul. Bocznej 6, Dworcowej 44, Dworcowej 29. Stan techniczny naszych lokali 

jest oceniany jako zły. Na tym polu dużo rzeczy pozostaje do zrobienia”. 

Mówiący wskazał też na znajdujące się w raporcie działania wspierające seniorów, współpracę 

z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 

Podsumowując raport, Pan Wójt odniósł się do ilości podjętych przez Radę Gminy  uchwał - 194, 

z czego zrealizowano 142 z nich (przeszło 73%), w trakcie realizacji 48, 3 uchwały zostały uchylone, 



 

 

 

a jedna nie została zrealizowana ze względu na ograniczenia budżetowe. Jesteśmy gminą, która stawia 

na ekologię, stawia na rozwój - ponad 17 000 000 zł przeznaczonych na inwestycje, ponad 7 000 000 

zł pozyskanych z UE – oznajmił Pan Wójt. 

Ad. 7 Debata nad raportem o stanie Gminy Lubicz za rok 2019. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni mogą dyskutować bez ograniczeń czasowych natomiast, 

jeśli ktoś z mieszkańców chciał zabrać głos to musiał wcześniej to zgłosić na piśmie. Przewodniczący 

Rady poprosił o głos w dyskusji, otwierając debatę.  

Pan Wójt odpowiedział, na zadane w czasie komisji połączonych pytanie Radnego Juliusza 

Przybylskiego - w 2019 r. nie przybyło nam ani jednego metra kanalizacji burzowej - liczba podana 

w wykazie sieci kanalizacji burzowej to wszystkie ilości, które posiadamy z wyszczególnieniem na 

konkretne ulice. 

Radna Aldona Peregonczuk wyraziła zadowolenie, że budżet 2019 r. był bardzo inwestycyjny, 

i 17 500 000 zł zostało zrealizowane w inwestycjach, które Pan Wójt przedstawił. Jest to bardzo duża 

suma, porównując z poprzednimi wykonaniami budżetu. Niezwykle optymistycznym jest fakt  

zmniejszenia się długu  naszego budżetu do 39,01%. W zeszłym roku było 45,11%. Była także duża 

nadwyżka - 11 000 000 zł, która pozwoliła lepiej zagospodarować pieniądze na ten rok. Ogólnie 

zwiększył się zysk. Mówiąca wyraziła nadzieję, że następny rok, w którym mamy 22 000 000 zł.  

będzie równie inwestycyjny i uda się go zrealizować, pomimo pandemii generującej niespodziewane 

wydatki. Radna wyraziła optymizm, sadząc po ubiegłorocznym wykonaniu budżetu.  

Mówiąca zwróciła uwagę, że skutki obniżenia podatków, zarówno od osób fizycznych jak i od  

podatku rolnego i środków transportu dużo budżet kosztowały w ubiegłym roku  - przeszło 2 000 000 

zł. Warto się zastanowić co zrobić, aby te pieniądze odzyskać – skonkludowała mówiąca.  

Pan Radny Zbigniew Szczepański odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Pana Wójta 

omawiającego raport, że słabym elementem działalności gminy była wymiana pokryć dachowych 

typu eternit na bardziej ekologiczne, zwłaszcza, że gmina chce być bardziej przewodnikiem niż 

pozostawać w ogonie tych działań ekologicznych. Mówiący poprosił  o przybliżenie mechanizmu 

dofinansowania tych działań i próbę analizy, „gdzie jest pies pogrzebany”. Gdyby mechanizm był 

bardziej korzystny, znaleźliby się pewnie inwestorzy – być może to jest ta słaba strona – wyraził 

przypuszczenie mówiący. 

Pan Wójt  stwierdził, że może tylko wyciągać daleko idące wnioski z tego, co dzieje się na rynku 

wymian – rozumianego jako działania dotyczące wymiany azbestu. Zdaniem mówiącego problem 

tkwi w tym, że wymiana dotyczy samego azbestu i jego wywiezienia i tylko to dofinansowuje 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Problem polega na tym, że po zdjęciu eternitu dach 

trzeba czymś pokryć. I tutaj, przynajmniej obecnie, nie ma możliwości aby sponsorować wymianę 

tego typu instalacji na domach jednorodzinnych, ale nad takimi dopłatami się zastanawiamy, bo skoro 

robimy dopłaty do pomp ciepła, do instalacji gazowych, to tu trzeba poszukać dodatkowych środków 

żeby osoby ciągle posiadające azbest zachęcić do takich wymian – oznajmił Pan Wójt. My tylko 

dofinansowujemy zdjęcie i utylizację a nie ma pieniędzy na dofinansowanie nowego pokrycia. Jeżeli 

dochodzi do samej zmiany pokrycia dachowego to tutaj wystarczy zgłoszenie tego do nadzoru 

budowlanego. Natomiast pokrycie dachowe jakim jest eternit spoczywa na dachach domów starych. 

I stan konstrukcji budowlanej  jest, niestety, w większości przypadków zły i wymaga wymiany, a co 

za tym idzie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wymiana konstrukcji dachowej podlega już 

pozwoleniu na budowę, a pozwolenie na budowę to projekt, mapa, projektant,  co generuje kolejne 

dodatkowe koszty, które absolutnie są hamulcem dla potencjalnego inwestora, który chciałby się 

zdecydować na przystąpienie do wymiany pokrycia dachowego. 

Radny Szczepański zadeklarował, że będzie występował do rady o znalezienie możliwości 

inwestycyjnych żeby wymienić takie pokrycie na starym budynku szkoły w Złotorii, bo to też jest dla 

gminy wizytówka, żeby pokazać, że w tym kierunku idzie.           

Radna Klawińska stwierdziła, że bardzo dobrze, iż w budżecie uwzględnione jest „czyste powietrze”, 

a więc wszystkie działania, żeby  to powietrze stawało się zdrowsze. Radna pochwaliła też dbałość 

o środowisko i zadrzewienia. To są bardzo ważne zadania i o  nie się dba - podkreśliła.   

Radny Krzysztof Zając oznajmił, że w gminie Lubicz po wyborach w 2018 r. zmieniła się władza. 

Swoich wyborców obecny wójt pozyskał dzięki temu, że wyborcy mieli nadzieję na zasadnicze 



 

 

 

przyspieszenie rozwoju gminy, a rok 2019 był bardzo intensywnym czasem dla wszystkich 

zaangażowanych w rozwój gminy. Obecna debata ma dotyczyć całego roku 2019. Był to długi czas 

w porównaniu do 2018 roku, aby oceniać działania obecnego wójta. Gmina solidnie wywiązała się 

z obowiązku ujęcia w raportach ustawowego minimum, czyli danych na temat realizacji uchwał, 

programów czy strategii. Kluczowy problem to jednak mało czytelna i nieatrakcyjna dla mieszkańców 

forma prezentacji danych. Większość raportów konstruowano jako zbyt obszerne i drobiazgowe 

sprawozdania biurokratyczne. Nasz raport zajmuje tylko 49 stron, w porównaniu do innych, 

zajmujących np. 1500 stron, jest więc dobrze. Analizując raport w kilku priorytetowych  obszarach za 

największą porażkę można uznać przebieg debaty nad raportem w 2019 r., jeśli  chodzi o udział 

mieszkańców. Radny nie wie, czy wynika to z faktu, że mieszkańcy byli mało poinformowani, czy nie 

mieli potrzeby wziąć w niej udziału. Na tle pozostałych gmin w Polsce w 2019 roku gmina Lubicz  

nie wypadła najgorzej  - w 12 gminach debata nad raportem praktycznie się nie odbyła, ponieważ 

żaden z radnych nie zabrał głosu, a do udziału w dyskusji nie zgłosił się żaden mieszkaniec. 

Niechlubny rekord czasowy należy do rady gminy Krynica Morska, czy Lubień Kujawski, którzy 

z debatą nad raportem uwinęli się w mniej niż dwie minuty. Nasza gmina lepiej wypada na tle innych 

gmin, jeśli  chodzi o dyskusję nad raportem – ocenił mówiący. Następnie Radny Zając odniósł się do 

wybranych zagadnień raportu o stanie gminy Lubicz za rok 2019. 

Podkreślił, że na terenie gminy Lubicz jest ok. 234 km dróg gminnych z czego dróg o nawierzchni 

bitumicznej jest ok. 60 km, o nawierzchni gruntowej 174 km. Radny wyraził zadowolenie, że obecny 

Wójt i pracownicy urzędu gminy zdecydowali się na współpracę z mieszkańcami gminy. Ma nadzieję, 

że zwiększy się zakup kruszywa na drogi nieobjęte na najbliższe lata harmonogramem dróg.  

Mniejsze miejscowości zostały wreszcie zauważone – podkreślił mówiący. Po rozmowie 

z mieszkańcami Gronowa Radny chciałby, by zakup kruszywa, zwłaszcza z funduszu sołeckiego, był 

bardziej kontrolowany i sposób lokalizacji konsultowany z mieszkańcami. Jeśli chodzi o fundusz 

sołecki to jest duży plus w porównaniu z 2018 rokiem. Radny podkreślił, że pieniądze nie są 

przejadane tylko inwestowane np. w urządzenia, czy kruszywo. Do poprawienia jest nadal plan 

i zasady utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym. Radny proponuje 

zastanowienie się nad powyższym programem, co pozwoli na zwiększenie efektywności działań 

sprzętów w okresie zimowym i minimalizację kosztów. 

Lubicki Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej  i Komunalnej został zlikwidowany. Głosowanie 

przeprowadzono na 3 sesji w 2019 r. Uchwała budziła wiele wątpliwości, stąd prace nad nią 

wymagały czasu. Pan Wójt przedstawił Radnym argumenty przemawiające za sensownością 

połączenia Lubickich Wodociągów oraz wspomnianego Zarządu Dróg. Chodziło nie tylko o sprawne 

zarządzanie tymi jednostkami, ale także o korzyści płynące z tej zmiany. Czy będzie sprawniej, 

skuteczniej, szybciej i taniej –  zostanie to ocenione w raporcie za rok. Radny Krzysztof Zając odniósł 

się też do gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Wskazał na ilość demontowanych dachów 

z azbestu, podkreślił, że ludzi  nie stać na nowe pokrycie dachów, dofinansowanie z budżetu państwa 

na ten cel ostatnio malało. Radny wyraził nadzieję, że gmina w kolejnych latach zorganizuje więcej 

kampanii informacyjnych i zachęci właścicieli gospodarstw do udziału w programie oczyszczania 

gminy z azbestu. Zadania z zakresu ochrony środowiska, czyli wymiana źródła ciepła w domach 

jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych to pozytywny wzrost w roku 2019 (84 sztuki) 

w stosunku do roku 2018 (35sztuki). Udzielono też dofinansowania do budowy kolektorów 

słonecznych i powietrznych pomp ciepła. 11 zrealizowanych wniosków,  rok 2020 zapowiada się 

bardzo dobrze. Zabrakło w 2019 r. wsparcia mieszkańców w zakresie zatrzymania wód opadowych 

w obrębie nieruchomości. Może warto rozważyć przystąpienie do jakiegoś programu. Wiele 

wskaźników w raporcie dotyczących lokalnych spraw nabiera czytelności, jeśli zestawimy je 

z danymi dla innych, najlepiej podobnych samorządów, wyraził pogląd Radny Zając. Dlatego warto 

w kolejnym raporcie, w odniesieniu do niektórych wskaźników zamieścić porównanie z innymi 

samorządami – o ile dysponujemy wiarygodnymi danymi porównawczymi. W odniesieniu do hasła 

promocyjnego „Gmina Lubicz moje miejsce” mówiący chciałby, aby kolejny raport o stanie gminy 

był jeszcze lepszy, a mieszkańcy zawsze z dumą mówili, że mieszkają w gminie Lubicz.  

Przewodniczący Rady wyraził pogląd, że wszystko co robimy można zawsze usprawnić. Pandemia 

dodatkowo sprawiła, że wiele się zmieniło i wprowadziła dużo ograniczeń. Nie wszyscy czytają też 



 

 

 

BIP czy facebooka. I np. na zebraniach wiejskich okazuje się, że o wielu sprawach ludzie nie 

wiedzieli i nie słyszeli. Rada Gminy przy wszystkich sprawach jest – rozmawiamy, dyskutujemy, 

uzgadniamy, demokratycznie głosujemy.  Ale pojawiają się głosy mieszkańców, że nie wszystko do 

nich w porę dociera, nie o wszystkim wiedzą dokładnie, nieraz czują się zaskoczeni , chociaż to było – 

mówione, zapisane. Na facebooku często toczą się dyskusje, ale nie wszyscy to widzą. Powinniśmy 

wspólnie się zastanowić, jak bardziej i jakimi metodami docierać do  mieszkańców żeby mieć 

poczucie spełnionego obowiązku dyskusji – powiedział Radny Barcikowski. Trzeba zastanowić się 

nad dopracowaniem skutecznego dotarcia z informacją do osób, które z mediów społecznościowych 

nie korzystają. Nie można też zapominać – podkreślił mówiący – że Rada wspólnie z Panem Wójtem 

podjęła wewnętrzne ustalenia, że priorytetem tej Rady jest budowa dróg, natomiast mówiący ma 

poczucie, że czasami Radni o tym zapominają i bez przerwy zgłaszają jakieś nowe zadania do 

realizacji. Mieszkańcom należy wyjaśniać, że budżet jest ograniczony. Wszystkiego naraz nie da się 

zrobić. Trzeba też bardzo skonkretyzować plany budowy dróg nie tylko na bieżący rok, ale  na kolejne 

dwa, trzy. To zbuduje jedność, wiarę, nadzieję oraz jednolity kierunek działań. Dobrze byłoby, 

abyśmy  wiedzieli, co na kolejny rok jest planowane, bo taka perspektywa pozwoli mieszkańcom 

spokojnie czekać na realizację tych inwestycji w poszczególnych miejscowościach. Ta wiedza musi 

ciągle docierać do mieszkańców przez radnych, rady sołeckie, sołtysów. Do kwestii dróg i oświetlenia 

powinniśmy wrócić i bardzo precyzyjnie ustalić, co, gdzie i na jakim poziomie robimy, żeby to też 

była jasna czytelna informacja i przekaz do mieszkańców. Żebyśmy też sami nie generowali  

dodatkowych zadań. Mówiący zaapelował, aby czuć się radnymi gminy, a nie jednej miejscowości 

i bronić podejmowanych wspólnie stanowisk.    

Radny Juliusz Przybylski wyraził zadowolenie z odpowiedzi na zadane na komisjach połączonych 

pytania. Odniósł się też do wskazanych przez Przewodniczącego Rady priorytetów. Na początku 

kadencji Rada ustaliła priorytety dotyczące budowy dróg, chodników, oświetlenia, ale zdaniem 

mówiącego warto by wyjechać w teren zanim podejmie się decyzję. Rozeznać się w terenie 

i zweryfikować pojedyncze wnioski, czasem ktoś wnosi o oświetlenie w miejscu, gdzie nie ma wcale 

zabudowań. Mówiący odniósł się też do gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Na mieszkanie 

oczekują 263 osoby. Są też tzw. wspólnoty, gdzie do remontów każdy jej mieszkaniec dokłada swoją 

cegiełkę.  Gdy nie ma wspólnot, a budynek komunalny jest remontowany to czy osoby mieszkające 

w tym budynku też wnoszą swój wkład?  - zapytał mówiący.      

Radna Danuta Wojciechowska, odnosząc się do słów Przewodniczącego Rady, wyraziła nadzieję, że 

harmonogram drogowy na rok 2020 zostanie zrealizowany. Zgodziła się z przedmówcą, że nie można 

wciąż dopisywać nowych pomysłów, czy to Radnych, czy mieszkańców. Budżet nie jest z gumy. 

Warto by jechać w  teren by zweryfikować roszczenia dotyczące budowy lamp czy chodników i dojść 

do kompromisu, najwyższy czas się nad tym pochylić - skonkludowała przewodnicząca komisji skarg, 

wniosków i petycji.  

Radny Barcikowski oznajmił, że „słuszna uwaga Radnej Wojciechowskiej, komisje wyjazdowe są 

w naszej gestii, powinniśmy robić to częściej”.   

Radny Zbigniew Szczepański zgodził się z wcześniejszymi wypowiedziami, że promocja to ważna 

dziedzina i zawsze znajdą się niedoinformowani – niezależnie, czy w małej kwestii, czy w wielkim 

projekcie. Bardzo istotny jest punkt startu, żeby on poprzedzał decyzję. Należy starać się zachować 

właściwą kolejność i ulepszać platformę informacyjną.  

Następnie Pan Wójt odpowiedział na jedno z pytań postawionych przez Radnego Przybylskiego  - 

w przypadku mieszkań, gdzie nie ma wyłonionej wspólnoty, koszty remontu są dzielone na 

wszystkich mieszkańców zgodnie z udziałami, jakie każdy z nich posiada w nieruchomości. 

Natomiast odnosząc się do polityki informacyjnej - zwłaszcza wczorajszą lekcję demokracji mówiący 

przyjmuje z pokorą, dużo rzeczy na temat przepływu informacji w dniu wczorajszym usłyszał i jest to 

dla niego lekcja, z której będzie starał się wyciągnąć jak najwięcej wniosków. Warte podkreślenia 

jest, że rok 2019 był tak naprawdę pierwszym rokiem działalności nowych władz samorządowych,  bo 

półtora miesiąca w 2018 r. to zbyt krótki okres do oceny, czy podsumowań. W polityce informacyjnej 

– Pan Wójt zgadza się z Panem Radnym Szczepańskim - nie powinniśmy spoczywać na laurach, 

natomiast dużo już zostało zrobione. Zostały uruchomione regularne wydania naszej gazety „Goniec 

Gminny”, która ukazuje się regularnie co dwa miesiące, a nie  jak to było kiedyś - cztery razy w roku.  



 

 

 

Został uruchomiony newsletter, wystarczy się do niego zgłosić, aby dostawać  regularne informacje, 

co się aktualnie w gminie dzieje. Wcześniej Zarząd Dróg a teraz ZUK zostały zobowiązane, aby za 

każdym razem, jak się coś dzieje w terenie - z prac, które prowadzą  na terenie sołectw informowali 

sołtysów. Pan Wójt zdaje sobie sprawę i podziela pogląd Przewodniczącego Rady, że jeżeli chodzi o 

politykę informacyjną to aktualności dochodzą głównie do tych osób, które korzystają  internetu, tę 

formę komunikacji spotęgowała  jeszcze pandemia, co nie zmienia jednak faktu, że wciąż jest duża 

grupa społeczeństwa, która z tych mediów nie korzysta. W związku z powyższym Pan Wójt 

przyjmuje tę uwagę i następne działania, które będą podejmowane, zarówno w 2020 roku, jak 

i kolejnych latach będą zmierzały do ewaluacji i rozbudowy systemu informacyjnego. 

Radny Krzysztof Zając poinformował, że promocja w 2019 roku wykonała dużą pracę, niemniej 

jednak  brakuje informacji wyprzedzających, co będzie w sołectwach robione, jakie wydarzenia będą 

miały miejsce. Jest dużo spotkań Wójta, o których  mieszkańcy nie wiedzą. Transmisję sesji na żywo 

ogląda ok. 50 osób, dlatego warto też zamieszczać na  facebooku informacje dotyczące działalności 

Wójta między sesjami -- z pewnością przekaz będzie szerszy i dotrze do większej ilości mieszkańców. 

Radny podkreślił, że powyższe uwagi to nie krytyka, tylko spostrzeżenia.   

Radny Zbigniew Bombolewski oznajmił, że jakiś czas temu została podpisana umowa na wywóz 

odpadów komunalnych, która będzie obowiązywała przez najbliższe dwa lata. Praktyka weryfikuje 

częstotliwość wywozu odpadów. Przez to, że zaczęliśmy je segregować, okazało się nagle, że nie ma 

co wywozić. W dużych miejscowościach można by co trzy tygodnie je odbierać i to byłoby już 

wystarczające. Należałoby zatem zastanowić się nad tym, jak zaoszczędzić na kosztach wywozu  

odpadów komunalnych, a także próbować renegocjować umowy z MPO. 

Radny Barcikowski zgodził się z przedmówcą dodając, że wszyscy tego doświadczają. 

Pan Wójt poinformował, że trwają prace nad tematem wskazanym przez Radnego Bombolewskiego 

chociażby z tego względu, że patrząc na zestawienie (już prawie pół roku się kończy) w stosunku do 

planów, jakie były zakładane i realizacji wywozu -  to się nie potwierdza – bo jesteśmy obciążani 

przez MPO wyższymi fakturami, niż zakładaliśmy. Tak więc te puste pojemniki, o których była przed 

chwilą mowa nie przekładają się na realne wielkości odbieranych przez MPO śmieci. Mamy więcej 

wywożonych śmieci niż zakładaliśmy. Umowę mamy tak skonstruowaną, że pewnej kwoty i tak nie 

przekroczymy – to jest zarówno ryzyko oferenta jak i nasze, że takie przyjęliśmy wielkości, więc tu 

dodatkowych kosztów z tego powodu nie będzie. Pan Wójt wspomniał, że na zebraniach wiejskich 

w lutym 2019 r., kiedy były wybory sołtysów, była niesamowita frekwencja w porównaniu do lat 

wcześniejszych. Dzięki też tak licznemu uczestnictwu mieszkańców w tych zebraniach bardzo nam 

wzrosła ilość mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do systemu informowania drogą 

smsową, a to na dzisiejsze czasy zdecydowanie najszybsza, najtańsza i najbardziej dostępna forma 

szybkiej informacji. Podsumowując dyskusję dotyczącą raportu za 2019 r., Pan Wójt podziękował za 

dostrzeżenie,  że ten budżet był w bardzo dużym stopniu inwestycyjny. 17 500 000 zł to są naprawdę 

ogromne pieniądze, rzadko się zdarza, żeby w roku, który nie jest wyborczy takie kwoty zostały 

przeznaczane na inwestycje – dodał mówiący. W założeniach tegorocznych mamy jeszcze większe 

pieniądze, Pan Wójt będzie starał się zrobić wszystko, aby zostały zachowane inwestycje, które są 

planowane, chociaż zdaje sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie z sobą pandemia. Pani Radna 

Peregonczuk wspomniała, żeby pilnować spraw wynikających z niedopłacania przez mieszkańców 

podatków – oznajmił Pan Wójt - ale proszę pamiętać, że w związku z pandemią mamy sporą ilość 

wniosków o umorzenia albo o odroczenia podatków, więc musimy spodziewać się spadku – dodał.     

Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić, ile stracimy jeśli chodzi o przychody z podatku CIT 

i PIT, a patrząc na te co spływają – z miesiąca na miesiąc są coraz mniejsze. Przed nami bardzo ciężki 

rok, rok który jest rokiem ambitnych inwestycji, dużo rzeczy dzieje się w gminie, duża część 

projektów już jest realizowana, nie zwalniamy prac związanych z budową kanalizacji, z budową dróg, 

największy nacisk na budowę drogi to obecnie  Złotoria, gdzie budowana jest ul. Szkolna, Flisacka, 

Ciechocińska. Odtwarzana jest także nawierzchnia w Lubiczu Dolnym po robotach kanalizacyjnych, 

są też niezaplanowane wydatki - zaasfaltowanie 100 metrów brakującej powierzchni drogi – ul. 

Leśnej w Lubiczu Dolnym. Dziękując za wskazanie zarówno mocnych, jak i słabszych stron – Pan 

Wójt oznajmił, że traktuje je jako wytyczne do poprawy, natomiast generalnie 2019 r.  w ocenie 

mówiącego był udany, był rokiem dużych inwestycji, dużej poprawy, a jeśli chodzi o stan budżetu, 



 

 

 

nadwyżka operacyjna 11 000 000 zł jest czymś optymistycznym,  pozwalającym z nadzieją patrzeć na 

2020 rok. 

Z powodu wyczerpania tematu i braku chętnych do dalszej dyskusji  przewodniczący zamknął debatę 

nad raportem o stanie gminy Lubicz za rok 2019.  

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały Nr XXII/290/20 w powyższej sprawie, radni 13 

głosami „za” i przy jednym głosie „wstrzymującym się” opowiedzieli się za powyższym. 

Wyniki głosowania 

ZA:13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

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 (1) Juliusz Przybylski  

NIEOBECNI (1) Justyna Dejewska  

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. 

Pan Wójt przypomniał, że sprawozdanie było już szczegółowo omawiane, poprosił Panią Skarbnik 

o przypomnienie najważniejszych punktów tego raportu i stanu finansów na koniec 2019 roku. 

Pani Skarbnik poinformowała, że budżet gminy na 2019 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy 

Lubicz 29 stycznia 2019 r. W ciągu roku budżetowego przyjęto 30 zmian budżetu i po tych zmianach 

budżet po stronie dochodów wynosił 106 510 770 zł, po stronie wydatków 111 930 205 zł. Planowany 

deficyt budżetu wynosił 5 419 435 zł.  Plan przychodów  22 974 994 zł w tym 4 310 435 zł stanowiły 

wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan rozchodów 17 555 559 zł. 

W 2019 r. zgromadzono dochody budżetu gminy w wysokości 106 331 912 zł, co stanowiło 99,83% 

planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących to 101,29%, dochodów majątkowych - 80,81% 

planu. W strukturze wykonanych dochodów największy udział mają dochody własne, które stanowią 

45,82%  wykonanych dochodów. Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 28,29% oraz subwencja 

ogólna tj. 20,7% wykonanych dochodów. W strukturze wykonanych dochodów własnych największy 

udział stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 50,68% dochodów własnych, 

wpływy z podatków i opłat 41,93%. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 7 593 806 zł, co 

stanowi 80, 81% planu. Znaczącą grupę dochodów majątkowych stanowią środki europejskie na 

dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych uzyskanych w 2019 roku tj. wysokości 5 349 808 zł, 

np. dotacje na dofinansowanie zadania uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na 

obszarze aglomeracji Lubicz, zadanie realizowane w ramach RPO Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego - 1 624 352 zł. Kwota 967 562 zł na dofinansowanie budowy pasażu wraz z parkingiem 

przy ul. Handlowej - zadanie było zrealizowane w 2018 roku i są to środki po weryfikacji wniosku o 

płatność. Środki w wysokości 141 215 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku szkoły 

podstawowej w Młyńcu Pierwszym, 2 102 104 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku 

szkoły podstawowej w Lubiczu Górnym. Pozostałe dochody majątkowe to są wpływy ze sprzedaży 

nieruchomości zaplanowane w wysokości 676 000 zł zrealizowane w kwocie 658 157 zł co stanowi 

97,36% planu. Wpływy z przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności 

w wysokości 40 416 zł  - dotacja na budowę ulicy Przydatki w Grębocinie w wysokości  81 000 zł,  

środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. To są przykładowe dochody. Pełen wykaz 

dochodów wykonanych zawiera tabela, która stanowi załącznik do sprawozdania. Dochody bieżące 

zaplanowane w budżecie w wysokości  98 916 964 zł zostały wykonane w wysokości 100 195 585 zł, 

co stanowi 101,29% planu. Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż 

planowano wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych o 676 565 

zł, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 365 064 zł. Z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych o 166 759 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi o 116 799 zł oraz z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych o 57 877 zł. 

Pan Wójt, podsumowując omawiany raport,  zwrócił uwagę na dwa wykresy. Wykres na stronie 113, 

który mówi o strukturze wykonanych dochodów. Dochody własne to 45,82%, środki zewnętrzne 



 

 

 

z Unii Europejskiej to 5,71% a przekłada się to na kwotę 7 100 000 zł, subwencja ogólna to 20,07%, 

dotacje celowe z budżetu państwa to 28,29%. Na co się to przekłada przedstawia wykres na 141 

stronie, na którym jest wyraźnie pokazane  - oświata w naszej gminie to 32%, pomoc społeczna 30% 

to razem stanowi  62% czyli 2/3 naszego budżetu. Są to środki, które otrzymujemy i przekazujemy 

dalej, a w przypadku oświaty znacznie jeszcze do niej dopłacamy, o czym wszystkie samorządy 

lokalne doskonale wiedzą. Natomiast 11% naszego budżetu stanowi transport, 8% administracja, 

gospodarka mieszkaniowa i komunalna 8%, 2% to jest obsługa długu, kultura i sport to 3%.              

O godz. 13.30 ogłoszono 5 – minutową przerwę. 

O godz. 13.35 wznowiono obrady.  

Ad. 10 Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego 

przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 wraz 

z informacją o stanie mienia Gminy. 

Opinię przedstawiła Pani Skarbnik Grażyna Dąbrowska, która odczytała treść Uchwały                           

Nr 16/S/2020 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 

kwietnia 2020 r., która pozytywnie zaopiniowała  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Ad. 11 Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk – przewodnicząca komisji samorządu, budżetu i rozwoju poinformowała, 

że powyższa komisja przeanalizowała i szczegółowo oceniła opracowane oraz przedstawione 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2019 rok we wszystkich działach, rozdziałach 

i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Komisja uważa, że budżet w 2019 roku przebiegał zgodnie 

z zachowaniem ustaw o finansach publicznych. Komisja oceniła pozytywnie wydatkowane środki 

budżetowe zgodnie z zasadami jawności, celowości, gospodarności i efektywności. Wykonanie 

wydatków odbywało się zgodnie z planem finansowym. Budżet zamknął się deficytem w kwocie 

279 000 zł, a więc niższym niż zakładano. W związku z tym pozostała kwota stanowiła wolne środki 

na dzień 31 grudnia 2019 r., do wykorzystania w następnych latach. Wykonanie budżetu za 2019 rok 

zamknęło się nadwyżką operacyjną w wysokości 11 000 000 zł. Łączna kwota długu gminy stanowi 

obecnie 39,01% zrealizowanych dochodów budżetowych. Zobowiązania płacone były terminowo. 

Sprawozdanie zawiera informacje o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej, w której zawarta 

jest informacja dotycząca realizacji, terminów i kosztów podjętych przedsięwzięć. Sprawozdanie 

zawiera także informację o stanie mienia, sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków 

związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie z wykonania planu biblioteki publicznej. Komisja  

samorządu, budżetu i rozwoju pozytywnie opiniuje przedłożoną przez Wójta Gminy Lubicz 

informację o przedłożonym wykonaniu budżetu za 2019 rok. Opinię wraz z wnioskami końcowymi 

przyjęto następującą ilością głosów:12 – za, 0 – przeciw, 1 – wstrzymał się w  obecności wszystkich 

13 członków komisji.       

Radna Danuta Wojciechowska – przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji – w imieniu 

komisji pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2019 rok. 

Radna Teresa Klawińska w imieniu komisji oświaty, kultury fizycznej, zdrowia i rodziny 

poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji pozytywnie ocenili informacje 

przedstawione w sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2019 rok. 

Radna Jolanta Nikiel – przewodnicząca komisji rolnictwa, ochrony środowiska i turystyki –                                        

w imieniu komisji również pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Ad. 12 Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.  

Radna Aldona Peregonczuk zwróciła uwagę na wykonane w prawie 100% dochody i większe wpływy 

z podatków z PIT, CIT. „Zwiększyły się dochody z gospodarki komunalnej, natomiast trochę 

mniejszy procent jest ze środków unijnych”. Mówiąca zwróciła też uwagę na wydatki bieżące, które 

zapewniają prawidłowe, codzienne funkcjonowanie naszym mieszkańcom, obsługę wszystkich szkół, 

pomoc społeczną i tu było prawie 97% wykonania, z zadowoleniem podkreśliła Radna Peregonczuk. 

Zwróciła też uwagę na bardzo dobrą pracę i wykonanie zadań przez pomoc społeczną.  

Z braku dalszych głosów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 



 

 

 

Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2019. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały Nr XXII/291/20 w powyższej sprawie, radni 13  

głosami „za” i przy jednym głosie „wstrzymującym się” opowiedzieli się za powyższym. 

Wyniki głosowania 

ZA:13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

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 (1) Juliusz Przybylski  

NIEOBECNI (1) Justyna Dejewska  

Ad. 14 Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Radny Jerzy Guranowski – przewodniczący komisji rewizyjnej odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Lubicz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za rok 2019.     

  Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium     

 Wójtowi Gminy Lubicz za 2019 rok.  

  Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz rozpatrzyła: 

      1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz, 

      2) sprawozdanie finansowe, 

      3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 22 kwietnia 2020 r., 

      4) informację o stanie mienia gminy Lubicz.  

    Stwierdziła m.in., że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się     

zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.      

Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do     

wyrażenia pozytywnej opinii o  realizacji budżetu Gminy za rok 2019 i wystąpienia  do Rady    

   Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.  

Ad. 15 Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz pan Zbigniew Barcikowski odczytał Uchwałę Nr 6/Kr/2020 

Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2020 roku 

w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 

2019 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający zaopiniowany pozytywnie.  

Ad. 16 Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.  

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Radni uznali zasadność pozytywnego zaopiniowania 

wykonania budżetu Gminy Lubicz przez Wójta Gminy Lubicz za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2019 rok. 

Z powodu braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady  zamknął dyskusję.          

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019  

Wyniki głosowania  

ZA:13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1  

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 (1) Juliusz Przybylski  

NIEOBECNI (1) Justyna Dejewska  

Uchwała Nr XXII/292/2020 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 została podjęta 13 

głosami „za”,  przy jednym głosie „wstrzymującym się”.  



 

 

 

     Pan Wójt podziękował wszystkim, którzy docenili pracę jego, urzędu, Pani Skarbnik, za wotum     

      zaufania oraz za absolutorium, życząc wszystkim dalszej owocnej pracy. 

     O godz. 14.35 ogłoszono 10 – minutową przerwę. 

     O godz. 13.45 wznowiono obrady.  

     Salę posiedzeń opuścił Radny Krzysztof Zając.  

     Ad. 18 Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy 

Lubicz na lata 2020 – 2035” 

Pan Dariusz Renkel w formie prezentacji omówił dokument pn. „Strategia Rozwoju 

Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 – 2035”.  

Pan Wojciech Rakowiecki - Zastępca Wójta – podkreślił, że celem posiadania strategii 

elektromobilności dla Gminy Lubicz jest fakt, że jeśli będziemy chcieli występować i brać udział 

w różnych programach, które przewidują udział, czy rozwój elektromobilności to taki dokument 

będzie wskazany jako przykład innych programów, po drugie środki na przygotowanie tego zostały 

wyasygnowane przez NFOŚ - sięgnęliśmy więc po nie - jest to opracowanie, które z naszego 

punktu widzenia przebiegło bezkosztowo, a i tym samym taki program posiadamy.     

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały Nr XXII/293/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 – Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

b)  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

Pan Wójt podziękował Pani Skarbnik za rzetelną i oddaną pracę na rzecz Urzędu Gminy Lubicz 

oraz  życzył realizacji planów w czasie pobytu na emeryturze.  

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/294/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 -  Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

c) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubicz – projekt uchwały został wycofany 

z porządku obrad  

d) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 

2020/2021  

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, Radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jak na komisjach ustalono – Pani dyrektor ZEASiP została zobowiązana do 

uaktualnienia cen, radni się z nimi zapoznali, Pan Wójt je odczytał .   

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/295/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Grębocin 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały Nr XXII/296/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

f) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Rogowo 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/297/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

g) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 



 

 

 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

Pan Wójt odpowiedział na pytania zadane na komisjach połączonych przez Radnego Przybylskiego 

w kwestii start wody. Analizie został poddany rok 2019. Analizę strat wody opracowuje się do 

wykonania aktualnej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

Rok 2019 w tej specyfikacji został celowo rozbity na dwa etapy, czy dwa osobne sprawozdania.   

Od stycznia do sierpnia – zakupiono z Toruńskich Wodociągów  739 234 m3, a sprzedaż wyniosła 

507 175 m3 – jest to różnica 232 059 m3, procentowo 31,39%. Na tak dużą stratę wpływ  między 

innymi miało kilka czynników:   

- brak regularnej wymiany wodomierzy  

- pobór wody do akcji pożarowych  

- awarie wodociągów. 

Widząc to co się dzieje, spółka podjęła kilka znaczących działań, aby poprawić rażąco wysoką 

stratę. Wprowadzono i zatrudniono nowych  inkasentów. Od tego czasu  - od września do grudnia - 

zakup  wyniósł 310658 m3, a sprzedaż 254666 m3 – różnica  55992 m3, procentowo 18,97%. 

W dalszym ciągu poszukiwane są nowe rozwiązania, m.in. szukanie nielegalnych podłączeń do 

instalacji.    

Odpowiadając na pytania Radnego Zbigniewa Szczepańskiego, który poprosił o spotkanie 

z Prezesem Wodociągów, Pan Wójt poinformował, że Pan Prezes proponuje, aby to spotkanie  

odbyło się po pierwszym półroczu, najwcześniej po 15 lipca, kiedy będzie można przedstawić 

wyniki finansowe spółki za pół roku.   

Kolejne pytanie Radnego Szczepańskiego dotyczyło kosztów dostarczania wody - te koszty są 

ustalone przez Wody Polskie w taryfie do kosztów, natomiast szczegóły dotyczące kosztów spółki 

będą przedstawione na wspomnianym spotkaniu. 

Pani Sekretarz odpowiedziała na zadane przez Przewodniczącego Rady na komisjach połączonych 

pytanie – jaka kwota jest zabezpieczona w budżecie gminy na dopłaty. Jeśli chodzi o dopłaty do 

wody z budżetu to 310 000 zł w 2020 roku, dopłaty do ścieków to 1 340 000 zł. 

Pan Wójt przypomniał, że zgodnie z planem, który wspólnie ustalono co do funkcjonowania nowej 

spółki, czyli  ZUK-u  -  2020 r. jest ostatnim rokiem, w którym dopłacamy do wody i kanalizacji 

w 100 %. W następnych latach – tak jak sobie zakładaliśmy – będziemy stosunkowo obniżać 

wysokość dopłat, oczywiście bez podnoszenia z tego tytułu  kosztów dla mieszkańca. Dzisiejsza 

uchwała wynika z faktu ustalenia przez Wody Polskie nowych taryf. W związku z tym gdyby nie 

dopłaty do wody, musielibyśmy obciążyć tą podwyżką mieszkańców, a tego jak ustaliliśmy na 

komisjach, po raz drugi w tym roku robić nie chcemy – wyjaśnił mówiący. 

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/298/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

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

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

W głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały Nr XXII/299/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

 i)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu komisji połączonych, radni nie zgłosili uwag do 

projektu. 

Pan Wójt - jak powiedział to już dziś przy omawianiu raportu o stanie gminy - w planie WPF gmina 

Lubicz dokłada 4 000 000 zł do budowy ścieżki rowerowej w Nowej Wsi, aby wreszcie ta inwestycja 

mogła się rozpocząć. To wszystko, co może zrobić, aby ta ścieżka rowerowa wreszcie  mogła 

powstać. Mówiący wyraził nadzieję, że decyzje podejmowane przez Sejmik Województwa sprawią, 

że wspomniana inwestycja doczeka się podpisu pod umową na realizację z wykonawcą, który czeka 

aby wreszcie zacząć w sierpniu realizację tej inwestycji.    



 

 

 

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/300/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

j) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek 

Pan Wójt  oznajmił, że na komisjach omówiono projekt uchwały, który dotyczy Krobi, terenu przy 

i na posesji WAS, temat, działania oraz przesłanki są Radnym znane.   

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/301/2020 w powyższej sprawie, radni 

jednogłośnie opowiedzieli się za powyższym (głosowanie: 13 osób „za”, 0 – „przeciw”,                         

0 „wstrzymało się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 - Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) 

k) w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego dotyczącej dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety) rodziców 

mieszkających i wychowujących swoje dzieci w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc 

i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób 

potrzebujących. 

Radna Danuta Wojciechowska poinformowała, że komisja petycji, skarg i wniosków rekomendowała 

uznanie tej petycji za niezasadną, ponieważ „działania prowadzone na terenie naszego samorządu są 

zgodne z wytycznymi, uczestniczyliśmy w programach rządowych kupując dzieciom tablety 

i komputery. Została też wydana opinia kierownika GOPS, że działania na rzecz potrzebujących są na 

terenie naszej gminy prowadzone”.  

W głosowaniu jawnym na podjęciem uchwały Nr XXII/302/2020 w powyższej sprawie, radni   

12 głosami „za”, 0 – „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, brak głosu – 0, nieobecni – 2 -  

Justyna Dejewska, Krzysztof Zając) opowiedzieli się za powyższym 

Wyniki głosowania  

ZA:12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ:1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2   

Wyniki imienne:  

ZA (12) Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska   

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Zbigniew Bombolewski   

NIEOBECNI (1) Justyna Dejewska, Krzysztof Zając   

Ad. 19. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Pisemne interpelacji, zapytania i wnioski złożyli radni: Teresa Klawińska, Danuta Wojciechowska, 

Jerzy Guranowski, Juliusz Przybylski. 

Ad. 20. Zakończenie obrad.    

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała zebranym za 

przybycie i o godz. 15.30 ogłosił zakończenie obrad sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Protokołowała                                                             

 

Marzena Robaczewska                                                 Przewodniczący Rady Gminy Lubicz   

                                                        

 

                                                                                                  Zbigniew Barcikowski 

 

 


