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Lubicz,29.10.2020 r.

Teresa Klawińska
Radna Gminy Lubicz
Lubicz Dolny

Szanowny Pan
Marek Nicewicz
Wójt Gminy Lubicz

WNIOSEK

Dotyczy: nasadzenia drzew
Zwracam się z prośbą, o wyrażenie zgody na
jarzębin) przy ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym.

uzupełnienie

drzew (7 szt.

Ubytki powstały podczas niewłaściwego wykaszania traw.

Z poważaniem
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Lubicz, 1O listopada 2020 r.

ORG. 0003.29.2020
Pani
Teresa Klawińska
Radna Gminy Lubicz
Odpowiadając

na Pani wniosek złożony na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu
29 października 2020 roku w sprawie uzupełnienia drzew - 7 szt. jarzębin - przy ul. Szkolnej
w Lubiczu Dolnym uprzejmie informuję, że w bieżącym roku zostały wyczerpane środki
finansowe, przeznaczone na nasadzenia drzew na terenie Gminy Lubicz. W związku
z powyższym takie nasadzenia zostaną zaplanowane na rok 2021.

Otrzymują:

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy dis obsługi rady gminy
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. dróg

Lubicz, 29.10.2020 r.

Teresa Klawińska
Radna Gminy Lubicz
Lubicz Dolny

Szanowny Pan
Marek Nicewicz
Wójt Gminy Lubicz

INTERPELACJA

Dotyczy:

podłączenia

Proszę

o

do sieci kanalizacyjnej ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym.

uwzględnienie

w

najbliższym

czasie

podłączenia

do s1ec1

kanalizacyjnej ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym.
Posesje przy ulicy Mostowej
stanowić zagrożenie

bezpośrednio sąsiadują z rzeką Drwęcą i mogą

ekologiczne.

Z

poważaniem
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ORG. 0003.28.2020

Pani
Teresa Klawińska
Radna Gminy Lubicz

Odpowiadając

na Pani

interpelację złożoną

na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu

29 października 2020 roku dotyczącą podłączenia do sieci kanalizacyjnej ul. Mostowej
I

w Lubiczu Dolnym, informuję, że dokumentacja budowlana Idla niniejszego zamierzenia
została

opracowana i uzyskano pozwolenie na

budowę.

Robotr budowlane

zostaną podjęte

niezwłocznie po wpisaniu niniejszego zamierzenia do opracoW)'"Wanego harmonogramu zadań
inwestycyjnych.

Otrzymują:

1. Adresatka
2. Stanowisko pracy d/s
3. ZUK

obsługi

rady gminy
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Małgorzata

Jurkiewicz
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Jerzy Guranowski
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Wójt Gminy Lubicz

Za

Pośrednictwem Przewodniczącego

Rady Gminy

Wniosek
Dotyczy: Bezpieczeństwa na ulicy Rogowskiej.
Szanowny Panie Wójcie na prośbę mieszkańców wnioskujemy o wybudowanie asfaltowych
progów zwalniających na ulicy Rogowskiej. Po rozmowach na spotkaniu w Urzędzie Gminy mieszkańcy
wykonali na własny koszt „Projekt zmian w organizacji ruchu i oznakowaniu w ciągu ul. Rogowskiej w
Grębocinie (droga gminna nr 100713C0) - progi zwalniające" aby przyspieszyć i pomóc w realizacji tego
przedsięwzięcia widząc co się dzieje z ruchem samochodowym na tej ulicy. Jako radny pierwszy wniosek
w powyższej sprawie składałem 27 października 2016 r., kolejny wspólnie z radną panią Małgorzatą
Jurkiewicz 29 sierpnia 2019 r. Bardzo prosimy o przychylenie się do wniosku mieszkańców ulicy
Rogowskiej.

Z poważaniem
Małgorzata

Jurkiewicz
Jerzy Guranowski
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ORG. 0003.30.2020
Państwo

Małgorzata

Jurkiewicz
Jerzy Guranowski
Radni Gminy Lubicz
Odpowiadając

na Państwa wniosek złożony na sesji Rady Gminy Lubicz w dniu
29 października 2020 roku dotyczący wybudowania asfaltowych progów zwalniających na
ul. Rogowskiej w Grębocinie uprzejmie informuję, że przedmiotowe zadanie zostanie
zrealizowane w 2021 roku, zgodnie z przedłożonym opracowaniem pn. ,,Projekt zmian
w organizacji ruchu i oznakowaniu w ciągu ul. Rogowskiej w Grębocinie, droga gminna
nr 100713C - progi zwalniające" (po zatwierdzeniu przedmiotowej dokumentacji przez
Starostwo Powiatowe w Toruniu).

Otrzymują:

1. Adresaci
2. Stanowisko pracy dis obsługi rady gminy
3. Samodzielne stanowisko pracy ds. dróg
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Lubicz Górny dnia 30.10.2020 r.
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Radny
Zbigniew Bombolewski
87-162 Lubicz Górny, ul Lipnowska38
Tel. 606 632 556
e-mail: z.bombolewski@lubicz.pl
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Do Wójta Gminy w Lubiczu.
87-162 Lubi~ ul. Toruńska 21.
W związku z otrzymaniem maila od mieszkanki ul. Kamiennej w Lubiczu, którego
tekst przedstawiam poniżej, proszę Wójta o dokładne sprecyzowanie terminu wykonania
uchwały. Jednocześnie dodam, iż notorycznie otrzymuję podobne zapytania w tej sprawie od
innych zainteresowanych mieszkańców ulicy Kamiennej.
Ze względu na powyższe uważam, że wystosowanie niniejszego zapytania do Wójta o
podanie konkretnego terminu realizacji zadania jest w pełni zasadne.

Otrzymany mail:
Dzień

dobry.
Piszę do Pana w imieniu mieszkańców ulicy Kamiennej w Lubiczu Górnym. 9 kwietnia 2019r złozyliśmy petycję
do Wójta Gminy Lubicz w sprawie budowy chodnika na llilSZej ulicy. 17 maja 2019 r otrzymaliśmy odpowiedź,
że petycja została rozpatrzona pozytywnie zgodnie z Uchwałą nr IX/115119 Rady Gminy Lubicz z dnia 16 maja
ale realizacja budowy jest uzależniona od wyge11erowania środków w budżecie gminy na powyższy cel. W
związku z powyższym proszę Pana o odpowiedź, czy w budżecie Gminy na 202 lr znalazła sie pozycja budowy
chodnika na ulicy Kamiennej, czy po prostu .mów nasz postulat został wr.zucony do kosza.
Od urodzenia mieszkam w Lubiczu, od 40 lat na ulicy Kamiennej, po 20 latach założono nam o:Iwietlenie na
ulicy, po około 30 latach asfalt, w tej chwili mam 65 lat i moi s<piedn są w podobnym wieku dlatego
chcielibyśm.v jeszcze za naszego żyda db<:zekać się chodnika. Mamyjuż dosyć zalewania po opadach posesji,
garaży i brodzenia w błocie. Proszę bardzo by Pan na najbliższej sesji gminy pornszy/ naszą sprawę .
Odpowiedź proszę przeslac droga emailową.
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ORG. 0003.31.2020
Pan
Zbigniew Bombolewski
Radny Gminy Lubicz

Odpowiadając
dotyczące

sprecyzowania terminu wykonania

z dnia 16 maja 2019 r.
uprzejmie
dróg na

na Pana zapytanie z dnia 30.10.2020 r. ( data rejestracji 04.11.2020 r.)

dotyczącej

informuję, że

przyszły

uchwały

nr IX/115/19 Rady Gminy Lubicz

budowy chodnika na ulicy Kamiennej w Lubiczu Górnym,

przedmiotowe zadanie

zostało

rok. Konkretny termin realizacji

wpisane do harmonogramu budowy

będzie uzależniony

od daty

ogłoszenia

przetargu i jego rozstrzygnięcia.
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Otrzymują:

1. Adresat
2. Stanowisko pracy dis obsługi rady gminy
3. Referat Inwestycji i Rozwoju

A

