
 

 

Lubicz Dolny, dnia 10 grudnia 2020 r. 
 

                                                                          
 

 ORG.0002.8.2020            

 

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

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

informuję o: 
 

XXV sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się w trybie zdalnym dnia 17 grudnia  2020 r. 

(czwartek) o godz. 12.00  z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) zgłaszanie spraw do porządku. 

2. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w 2019 i 2020 roku. 

3. Nagrody Wójta Gminy Lubicz „za wkład i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej – 

2020 rok”. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

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

6. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

7. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

8. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 

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

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

Lubicz  

d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny  

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Grębocin  

f) zmieniającej uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Krobia 

g) w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, 

transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz 



z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej w Toruniu 

h) w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

„Strategii  Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 – 2028”, w tym trybu jej konsultacji, 

o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

i) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych  

w Gminie Lubicz na lata 2021 - 2023 

j) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021 - 2025 

k) w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Lubicz na lata 2021 - 2026 

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020” 

m) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

n) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji  Lubicz 

o)  w sprawie nadania nazwy ulicy „Agrestowa” w miejscowości Krobia 

p) w sprawie nadania nazwy ulicy „Truskawkowa” w miejscowości Grębocin  

r) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

s) w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 

działek położonych w miejscowości Jedwabno. 

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

10. Zakończenie obrad.    

   

          Z poważaniem 

           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                  Zbigniew Barcikowski 

 


