
Rada Gminy Lubicz 
 

Protokół nr XXIV/20 

XXIV Sesja odbyła się w dniu 29 października 2020 r. (rozpoczęcie o godz. 12:30,                                    

a zakończenie o godz. 13:55)  w świetlicy wiejskiej w Krobi, miała charakter hybrydowy (część 

radnych  uczestniczyła online).  

Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz Kazimierz Rybacki.  

W posiedzeniu wzięło udział 14 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: 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Rybacki otworzył sesję. 

a) stwierdzenie quorum, 

Prowadzący obrady stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. 

W związku z pytaniem Radnego Juliusza Przybylskiego Pan Wójt wyjaśnił zasady 

procedowania związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Lubicz Dolny, z przystąpieniem do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia oraz uchyleniem uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia. 

b) zgłaszanie spraw do porządku. 

Do porządku obrad nie zgłoszono żadnych spraw. 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu nr XXIII/20 sesji Rady Gminy z dnia 3 września 2020 r.  

Wyniki głosowania  

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

 - od 4.09 do 28.10 – spotkania w urzędzie gminy z 27 mieszkańcami  

 - 6.09 – udział w apelu poległych przy obelisku w Złotorii, uroczystości upamiętniającej            

81 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz poległych mieszkańców Złotorii  



 - 8.09 – udział w VIII Forum Samorządowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

 - 11.09 -  Gronowo – uroczystości związane z nadaniem nazwy „Rondo Solidarności Rolników 

Indywidualnych” z udziałem m.in. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Marszałka 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego, ministra  J. K. Ardanowskiego, Starosty Powiatu 

Toruńskiego  

 - 24.09 – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na budowę parku wiejskiego przy 

ul. 8 Marca w Złotorii 

 - 25.09 – przekazanie placu budowy ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Złotoria – Lubicz 

Górny 

 - 26.09 – udział w obchodach 20 – lecia Klubu Seniora „Złota Jesień” z Grębocina 

 - 28.09 – walne zebranie członków Stowarzyszenia Europa Kujaw i  Pomorza w Toruniu 

 -  1.10 – spotkanie z Wójtem A. Wieczyńskim w Urzędzie Gminy Obrowo – rozmowy m.in. 

na temat przedłużenia trasy autobusu linii 23 z Kopanina do Obór oraz sieci wodociągowej 

 - 2.10 – Bydgoszcz – spotkanie z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, omawiano prace 

nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt 

 - 2.09 i 9.10 – dwa spotkania robocze z udziałem ministra J. K. Ardanowskiego i Starosty 

Toruńskiego dotyczące utworzenia jednostki muzealnej i naukowej z siedzibą w starych 

młynach  po stronie Lubicza Górnego 

 -   2.10  –  spotkanie z nadleśniczym Pawłem  Nasem  

 - 13.10 – udział w spotkaniu, na którym Prezes ZUK-u podpisał umowę na dofinansowanie 

projektu kanalizacji ściekowej w miejscowości Lubicz Dolny 

 - 12 i 15.10 – udział w uroczystościach ślubowania uczniów klas pierwszych w Młyńcu 

Pierwszym i Lubiczu Górnym (w innych szkołach było to już niemożliwe z powodu nałożonych 

obostrzeń związanych z pandemią) 

 - 20.10 – spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz z Gminnym Zarządem OSP 

 - 6, 12, 16, 20.10 – wideokonferencje z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim m.in. w związku 

z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem 

 - 29.10 – wideokonferencja z przedstawicielami firmy Europrojekt w sprawie prac 

projektowych dotyczących przeprawy mostowej   

 - wrzesień – liczne spotkania wiejskie, bardzo sprawnie przeprowadzone, w związku z sytuacją 

pandemiczną fundusz sołecki ograniczono głównie do zadań inwestycyjnych, rezygnując 

z integracji 

 - oddanie do użytku nowej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym 

 - utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gronowie, do których uczęszcza 40 dzieci 

 - z inicjatywy dyrektora CKU w Gronowie, z myślą o młodzieży uczącej się w tej placówce, 

uruchomiono nowy dodatkowy kurs autobusowy, tzw. „Trasa szkolna CKU” na trasie Lubicz 

Górny – Gronowo (przejazd autobusu w godzinach rannych z Lubicza Górnego do Gronowa 

i powrót z Gronowa o godz.15.00), sfinansowany z budżetu Gminy Lubicz i Powiatu 

Toruńskiego   

 - wprowadzono zakaz parkowania na ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym w celu usprawnienia 

ruchu 

 - w Lubiczu Górnym trwają prace przy budowie pumptracka  

 - trwają remonty świetlic gminnych w Grębocinie, Mierzynku i Rogówku 

 -  przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, z inicjatywy  Rady Rodziców, postawiono 

kontenery modułowe, w których będzie funkcjonowała świetlica szkolna (ze względu                 

na przejście na nauczanie hybrydowe i zdalne te pomieszczenia nie są  na razie 

wykorzystywane) 

 - Covid-19 dotknął również pracowników urzędu oraz ZUK-u, mówiący zwrócił się 

o wyrozumiałość z powodu powstałych w wyniku powyższego opóźnień w pracach trwających 

oraz mających się rozpocząć. 



Następnie Pan Wójt przedstawił informacje dotyczące zamówień publicznych i ich 

rozstrzygnięć: 

- 7.09 – rozstrzygnięto przetargi na: 

 - budowę zjazdu w Młyńcu Drugim (przy świetlicy) – koszt prac – 19 720 zł 

- wykonanie nawierzchni i projektu na ul. Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu – koszt          

58 000 zł 

 - przebudowę drogi wewnętrznej w Gronowie – koszt 215 000 zł 

 - przebudowę ul. Poprzecznej w Krobi – koszt – 179 998 zł 

 - przebudowę drogi wewnętrznej w Mierzynku (od skrzyżowania z ul. Graniczną do 

skrzyżowania z ul. Zielona Puszcza) – koszt – 295 000 zł 

 - 25.09 – rozstrzygnięto przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego w Kopaninie (ul. Aleja 

Dębów) - koszt – 29 520 zł oraz oświetlenia ul. Toruńskiej w Lubiczu Dolnym – koszt                  

19 680 zł  

 - 15.09 – rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi wewnętrznej w Krobi (nie ma jeszcze 

nazwy, tylko numery działek)  - wartość zamówienia 129 768 zł 

 - w toku są: 

 - przetarg na budowę placu zabaw w Lubiczu Górnym 

 - przetarg na montaż urządzeń  i budowę parku wiejskiego w Złotorii. 

Zamówienia w trybie in – house (zadania realizowane od ostatniej sesji przez ZUK) : 

  - budowa kotłowni 

 - przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gronowie - etap II 

 - wykonanie połączenia systemu centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Złotorii. 

Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na budowę ul. Osikowej w Krobi.   

Rozstrzygnięto kwestię przebudowy drogi na ul. Nieszawskiej w Złotorii (tam, gdzie brakuje 

kostki).   

 

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

 

Głos zabrali:  

- Jerzy Guranowski 

- Danuta Wojciechowska 

- Aldona Peregonczuk 

- Teresa Klawińska 

- Jolanta Nikiel. 

Przewodniczący komisji udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach. 

 

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

 

Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy, z upoważnienia Przewodniczącego Rady Pana 

Zbigniewa Barcikowskiego, odczytał przekazane mu sprawozdanie:  

 

 - 05.09 – spotkanie dożynkowe w Brzezinku 

 - 08.09 – udział w VIII Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w Toruniu 

 - 09.09 – udział w spotkaniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących z Wójtem Markiem 

Nicewiczem 

 - 09.09 – spotkanie z przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy 

 - 17.09 – udział w zebraniach wiejskich w Młyńcu Pierwszym i Młyńcu Drugim 

 - 25.09 – spotkanie Radnych z Radą Sołecką Złotorii 

 - 01.10 – spotkanie Radnych z Radą Sołecką Młyńca Drugiego 



 - 02.10 – Bydgoszcz - udział w spotkaniu dotyczącym problemów rolnictwa z Marszałkiem  

Senatu Tomaszem Grodzkim  

 - 08.10 – spotkanie Radnych z Radą Sołecką Brzezinka 

 - 22.10 – komisje wspólne Rady Gminy 

 - załatwianie bieżących spraw przy współpracy z Biurem Obsługi Rady. 

 

6. Podjęcie uchwał: 

 

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

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

2019/2020 

Głosowano w sprawie: 

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

2019/2020.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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 

Głosowano 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.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

w miejscowości Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

g) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz 

Dolny 

Głosowano w sprawie: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1  

 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Lubicz Górny i Krobia. 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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 

Głosowano 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.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

k) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Złotoria i części wsi Grabowiec 

 

Następnie rozpoczęto procedowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części  Złotoria i części wsi  Grabowiec. 

Głosowano w sprawie: 

podtrzymania sposobu rozpatrzenia uwagi przez Wójta.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Rada Gminy Lubicz jednogłośnie podtrzymała sposób rozpatrzenia uwagi przez Wójta, tj. nie 

uwzględniła uwagi dotyczącej: 

• przesunięcia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy 



• rozdział 3 §7 teren oznaczony symbolem 1MN przeznacza się na funkcję zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, bliźniaczej oraz szeregowej 

• rozdział 3 §7 pkt 6 minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych winna 

wynosić 0,10 ha. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części 

wsi Grabowiec.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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 

Głosowano w sprawie: 

zmiany 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.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 

lata 2014 - 2020.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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  

Głosowano 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.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 



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 

Pan Wójt odczytał Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie                         

od 25 września 2020 r. do 9 października 2020 r. W powyższym terminie nikt nie zgłosił uwag 

i opinii do projektu programu. 

Głosowano 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.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

r) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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

 

Głos zabrała Radna Aldona Peregonczuk, przewodnicząca Komisji Samorządu, Budżetu 

i Rozwoju. Poinformowała, że Radni dwa razy spotykali się, aby dyskutować na temat 

podatków, w tym w  dniu 27 października zdalne posiedzenie odbyła Komisja Samorządu, 

Budżetu i Rozwoju. Omówiono wiele aspektów, mających wpływ na podjęcie optymalnych 

decyzji. Wzięto pod uwagę m.in. pandemię, 3,9% -ową inflację. Radni jednogłośnie 

opowiedzieli się za dwuprocentowym wzrostem podatku rolnego.  

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki – Jolanta Nikiel 

oznajmiła, że „na zdalnym posiedzeniu Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju, w związku 

z niską opłacalnością płodów rolnych oraz żyta Rada jednogłośnie postanowiła zostawić wzrost 

podatku na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku.” 

Radny Juliusz Przybylski wyraził opinię, że w związku z sytuacją pandemii, nie tylko w Polsce, 

ale i na całym świecie, gospodarka, wiele gałęzi przemysłu jest w głębokim kryzysie. Wszyscy 

z niepokojem wyczekują, co przyniesie 2021 rok. Zdaniem mówiącego w takich 

okolicznościach nie jest uzasadnione podnoszenie podatków. Radny jest temu przeciwny. 

Głosowano w sprawie: 

obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Bombolewski ,Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, 

Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

PRZECIW (1) 

Juliusz Przybylski 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Barcikowski 



 

 

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

podatku 

 

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że dochód gminy nie tylko przeznaczany jest na wydatki 

majątkowe, ale także na utrzymanie gminy, na wydatki bieżące, które generują 80% budżetu. 

„Jakbyśmy mogli, to byśmy nie podnosili podatków” – podkreśliła mówiąca. Jest to jednak 

konieczne, musimy utrzymać szkoły, GOPS, komunikację publiczną, drogi, gospodarkę 

odpadami itp. W związku z powyższym, po głosowaniu na ostatnich komisjach w sprawie 

wysokości podatku od nieruchomości większość radnych zagłosowała za 3% –ową podwyżką 

– oznajmiła Radna Peregonczuk. 

Głosowano w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.  

Wyniki głosowania 

ZA: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, 

Krzysztof Zając 

PRZECIW (4) 

Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta Wojciechowska 

BRAK GŁOSU (0) 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Barcikowski 

 

Pan Wójt, w nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Peregonczuk, podkreślił, że brak 

podwyższenia podatków to ograniczenie działalności bieżącej, nie samego urzędu i jego 

pracowników, ale wszystkich wydatków związanych z oświatą, komunikacją, naprawami, 

budową oświetleń i innych. Podatek od nieruchomości stanowi znamienitą część wpływów do 

budżetu gminy. Jeżeli nie podnosimy podatku o wartość inflacji, to de facto go obniżamy, bo 

wartość nominalna pieniędzy, które wpływają do budżetu gminy jest mniejsza. Tegoroczna 

inflacja na poziomie 3,9% to zdaniem mówiącego zapowiedź tego, co będzie się działo 

w przyszłym roku – kolejnych podwyżek i prawdopodobnie jeszcze większej inflacji. Stąd też 

z trudem podejmowana decyzja o podwyżce podatku jest decyzją świadomą, mającą na 

względzie wszystkie wymieniane wcześniej i dyskutowane argumenty i nieunikniona przy tak 

obecnie dużej inflacji. Robią to również gminy ościenne, Gmina Lubicz nie jest w tym 

przypadku odosobniona, jest to wybór dzisiejszych czasów. 

 

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

 

Przewodnicząca Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju oznajmiła, że Radni na posiedzeniu 

komisji  konsekwentnie rekomendowali 2%-ą podwyżkę podatku od środków transportowych. 

Głosowano w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

 



7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach 

majątkowych za 2019 rok. 
Pan Wójt poinformował, iż oświadczenia majątkowe za 2019 rok złożyło mu 26 osób – 

kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Prezes Zakładu Usług Komunalnych, Prezes 

Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, kierownicy referatów oraz pracownicy wydający decyzje 

administracyjne w imieniu Wójta Gminy. Oświadczenia złożone zostały w terminie do 31 maja 

2020 r. i przesłane wg właściwości do organów nadzoru. Oświadczenia zostały opublikowane 

w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan Wójt odczytał informacje o nieprawidłowościach 

stwierdzonych w oświadczeniach w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz poinformował 

o udzielonych w tych przypadkach wyjaśnieniach.  

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych 

przez Radnych – oświadczenia zostały złożone w terminie do 31 maja 2020 r., przesłane do 

Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zostały 

również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący odczytał 

informację o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniu majątkowym jednego 

Radnego oraz  o złożonym wyjaśnieniu. 

 

8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Wnioski i interpelacje złożyli: Teresa Klawińska, Jerzy Guranowski.   

 

Radny Krzysztof Zając poprosił o załatanie największych ubytków na drodze gminnej nr. 

100741C (tzw. do jednostki wojskowej)  oraz o zainstalowanie tabliczek  informacyjnych pod 

znakami drogowymi w Gronowie. 

 

Radna Jolanta Nikiel podniosła kwestię zalewania ul. Osiedlowej w Rogówku wzdłuż drogi, co 

uniemożliwia wejście do posesji. Problem ten był również zgłaszany przez mieszkańców na 

zebraniu wiejskim.  Do dziś nie został rozwiązany.  

 

9. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku, obrady zakończono o godz. 13.55.  

  

                   Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz  

                                                                               Kazimierz Rybacki 

 

 

Przygotował(a): Marzena Robaczewska 

 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


