
Rada Gminy Lubicz 

Protokół nr XXVI/21 

XXVI Sesja odbyła się w dniu 21 stycznia 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi.  

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski. 

Obrady rozpoczęto 21 stycznia 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:40 tego samego 

dnia.  

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: 

a) stwierdzenie quorum 

b) odczytanie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski otworzył XXVI sesję. Powitał 

zebranych, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. 

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów: 

12 c – projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku o instalację oświetlenia ulicznego 

według właściwości 

12 d – projektu uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego 

członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

12 e – projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Podstawowej w Gronowie. 

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad punktu 12 c - projektu uchwały w sprawie przekazania 

wniosku o instalację oświetlenia ulicznego według właściwości.  

Wyniki głosowania 

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

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad punktu 12 d - projektu uchwały w sprawie zgłoszenia oferty 

kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy.  



Wyniki głosowania 

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

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad punktu 12 e - projektu uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, 

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz 

Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Danuta Wojciechowska 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad sesji po zmianach.  

Wyniki głosowania 

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

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia protokołu nr XXV/20 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 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. 

18.12.2020 – 20.01.2021 

- w okresie przedświątecznym i noworocznym wpłynęło dużo życzeń od mieszkańców, 

radnych, sołtysów, rad sołeckich, dyrektorów szkół, stowarzyszeń za które mówiący serdecznie 

podziękował  

 - 14 spotkań z mieszkańcami 

 - dwie wideokonferencje  z Wojewodą w sprawie szczepień oraz organizacji transportu dla 

seniorów  i osób niepełnosprawnych, którzy zadeklarują chęć zaszczepienia się 

 - 18 grudnia – podpisanie w Urzędzie Wojewódzkim umowy na dofinansowanie modernizacji 

ulicy Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu – w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

 - 21 grudnia  – wręczenie nagród Wójta Gminy Lubicz „za wkład i zaangażowanie w rozwój 

społeczności lokalnej – 2020 rok” laureatom  - Pani Katarzynie Gałce oraz Pani Mai Bieleckiej, 

a 12 stycznia Sołtys Annie Katrze i Radzie Sołeckiej Młyńca Pierwszego  

 - 4 stycznia – wideokonferencja z Dyrektorkami szkół na temat funkcjonowania szkół  

w trakcie ferii, jak i po nich – zapewnienie wymogów sanitarnych, zwłaszcza funkcjonowania 

sali gimnastycznej 

 - 8 stycznia – przekazanie sprzętu pożarniczego (m.in. piły spalinowej, radiotelefonu, węża) 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Młyńcu Pierwszym – zakup dzięki dotacji z Funduszu 

Sprawiedliwości 

 - 11 stycznia – walne zgromadzenie Spółdzielni Lubiczanka 

 - 15 stycznia – spotkanie z Burmistrzem Miasta Sierpc oraz z Prezesem Zakładu Usług 

Komunalnych w Lubiczu, podczas którego była omawiana dalsza współpraca 



 - 18 i 19 stycznia – dwa spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do  Szkoły Podstawowej 

i Przedszkola w Gronowie w sprawie dalszych losów szkoły 

 - 19 stycznia – spotkanie z Dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Torunia - Panem Marcinem Kowallkiem na temat optymalizacji i bieżących problemów 

transportu publicznego, to jest kursów i kosztów związanych z rozkładem jazdy MZK 

 - 20 stycznia – narada z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej - Panem 

Mirosławem Graczykiem dotycząca  wspólnej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 646                           

i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi 

 - Rogowo: 

• budowa studni melioracyjnej, która usprawni system odprowadzania wód deszczowych 

z drogi 

• wykonanie chodnika łączącego przeniesiony przystanek autobusowy  

z wejściem do remizy OSP 

• do OSP dotarł zakupiony pojazd strażacki, który będzie służył do gaszenia pożarów  

małych obiektów oraz do ratownictwa technicznego – 120 000 zł 

 - w Grębocinie wyasfaltowano ulicę Osiedlową, w Grabowcu natomiast ulica Obi-Wana 

Kenobiego zyskała drogę z kostki betonowej, a w Lubiczu Górnym zakończono budowę Pump 

Trucka. 

 

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach. 

 

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

Udział w posiedzeniach Rady Gminy - sesji i komisjach oraz spotkaniach on-linowych Radnych 

z Wójtem. 

 

6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok wraz 

z objaśnieniami. 

Powyższy projekt odczytała Skarbnik Gminy – Pani Danuta Kamińska. 

 

 

7. Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych. 

Projekt budżetu na 2021 rok został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje stałe. 

Radni nie zgłosili wniosków.  

 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

a) o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Lubicz   

b) o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2021 – 2034. 

Obie, pozytywne opinie, odczytała Pani Skarbnik. 

 

9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych. 

Pan Wójt, odnosząc się do projektu budżetu na 2021 stwierdził, że jest to budżet inwestycyjny. 

15 000 000 zł przeznaczonych na wydatki inwestycyjne dobitnie o tym świadczy. Następnie 

mówiący przedstawił najważniejsze założenia inwestycyjne na 2021 rok, w tym m.in. 

uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz (obejmującej 

miejscowości: Krobia, Lubicz Górny, Lubicz Dolny), przebudowa głównych wodociągów                    

w Gminie Lubicz, budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej, rozbudowa drogi 

gminnej ulicy Toruńskiej w Grębocinie, instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gminy Lubicz i inne. Proinwestycyjny budżet w 57% pochodzi z innych źródeł, służy 



również dokończeniu inwestycji z projektów ZIT-owskich. Znaczną część budżetu, podobnie 

jak w latach poprzednich, stanowi oświata i pomoc społeczna. W planie wydatków 

uwzględnione są również m.in. pieniądze na utrzymanie dróg i oświetlenia. W budżecie 

przeznacza się też środki na gospodarkę odpadami, kulturę, sport, fundusz sołecki, który 

w czasie pandemii zamienił się przede wszystkim w fundusz inwestycyjny. 

Mówiący oznajmił, że oprócz komisji wyjazdowych, mających na celu przeprowadzenie wizji 

w terenie pod kątem realizacji inwestycji, zadań ujętych w harmonogramie rocznym, także co 

czwartek komisje Rady spotykają się on-line, gdzie na bieżąco są omawiane i dyskutowane 

sprawy dotyczące gminy. Dzięki zrozumieniu i wypracowanym kompromisom, udaje się 

modyfikować, dostosowywać i określać priorytety podejmowanych działań. Pan Wójt 

podziękował Radnym za owocną współpracę, również przy tworzeniu budżetu, prosząc o jego 

uchwalenie. Mówiący, kończąc swoją wypowiedź podkreślił, że budżet jest zrównoważony, 

elastyczny, nie ma deficytu i nie zakłada się brania kredytu.    

 

10. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 

2021 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Radna Aldona Peregonczuk wyraziła 

zadowolenie, że budżet na 2021 rok będzie inwestycyjny. Jest to „ostrożny” budżet, skrojony 

tak, aby mógł być zrealizowany – podkreśliła mówiąca. Kończąc swoją wypowiedź, 

przewodnicząca Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju życzyła, aby koniec roku zamknął się 

nadwyżką.  

Radny Krzysztof Zając podkreślił, że zarówno opinie RIO, jak również opinie komisji stałych, 

zwłaszcza Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju o projekcie budżetu na 2021 rok są 

pozytywne. Tworzenie zarówno projektu budżetu, jak i WPF w dobie pandemii było 

wyzwaniem. Mówiący podziękował Pani Skarbnik oraz wszystkim zaangażowanym 

w tworzenie tych dokumentów. Budżet jest prorozwojowy i odpowiedzialny, inwestycje 

zostały utrzymane. Dane szacowano w oparciu o wskaźniki. 

Radna Teresa Klawińska podkreśliła, że pomimo pandemii są zabezpieczone środki na 

realizację większych potrzeb społecznych. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że jest usatysfakcjonowany i zadowolony z faktu, że wszyscy 

Radni włączyli się w prace nad budżetem, że była możliwość kontaktowania się z Panią 

Skarbnik, że były komisje wyjazdowe, które pomogły urealnić spojrzenie na wiele spraw, zadań 

m.in. inwestycyjnych. Wszystko to świadczy o wielkim wspólnym zaangażowaniu 

i odpowiedzialności. Pomimo różnicy zdań w niektórych kwestiach Rada dyskutowała, ale się 

nie kłóciła. Projekt budżetu opracował Wójt, ale Rada z dużym zaangażowaniem włączyła się 

w tę pracę. Przewodniczący Rady oznajmił też, że podziela opinie swoich przedmówców. 

Radny Juliusz Przybylski podkreślił fakt, że projekt budżetu na 2021 rok został przygotowany 

przez Panią Skarbnik bardzo czytelnie, a ona sama była otwarta na współpracę, chętnie 

odpowiadała na zadawane pytania. Mówiący wyraził nadzieję, że inwestycje zaplanowane na 

2021 rok będą wykonane, a nie przepisane do realizacji na kolejny rok jak to było z częścią 

zadań zaplanowanych na 2020 rok i przeniesionych do realizacji w 2021 roku. 

Radny Zbigniew Szczepański wyraził nadzieję na kontynuację współpracy w takim stylu, jak 

dotychczas, to znaczy, że w przypadku konieczności dokonywania zmian, wspólnie będą 

przepracowywane priorytety. 

     Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zamknął ją. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. 

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXVI/359/21  w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 



 

11. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz. 

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXVI/360/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.  

 

12. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXVI/361/21  w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.  

 

b) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały 

nr XXVIII/403/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 

2020 r. 

Głosowano w sprawie: 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/403/20 Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXVI/362/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

c) w sprawie przekazania wniosku o instalację oświetlenia ulicznego według właściwości 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że wniosek był analizowany przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji oraz omawiany na komisjach połączonych. Wniosek dotyczy zadań własnych 

gminy, których wykonawcą jest wójt. Ponieważ wnioski składa się do organów właściwych ze względu 

na przedmiot, należy przekazać wniosek do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

przekazania wniosku o instalację oświetlenia ulicznego według właściwości.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXVI/363/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. Pan Wójt poinformował, że Prezes Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy ogłosił konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgłaszanego przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą  o regionalnych izbach obrachunkowych 

połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród kandydatów zgłoszonych 

do kolegium przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Kandydatka, która 



wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Lubicz o zgłoszenie do ww. konkursu w załączonych 

do wniosku dokumentach wykazała, iż spełnia wszystkie wymagania wymienione w ogłoszeniu 

o konkursie. 

Głosowano w sprawie: 

zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXVI/364/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

e) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

Dyrektor ZEASiP – Pani Małgorzata Łęc – Sienkiewicz odczytała projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Zbigniew Barcikowski oznajmił, że Rada Gminy analizowała  problemy,  jest 

w nich zorientowana, ma do podjęcia trudną decyzję. 

Radny Krzysztof Zając podziękował Wójtowi, jego Zastępcy, Radnym, Pani Pedagog                             

A. Jankowskiej, Pani Dyrektor ZEASiP za spotkania z rodzicami i nauczycielami. Mówiący 

podkreślił, że jako Radny Gronowa, ojciec przedszkolaka, z bólem serca przyjmuje decyzję 

dotyczącą zamiaru likwidacji szkoły. Ma jednak nadzieję, że w tej trudnej sytuacji chodzi 

o dobro ucznia, a nie o finanse. Szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie. 

Niewielka liczba dzieci byłaby niewystarczająca, aby zapewnić im w tych warunkach 

optymalny rozwój oraz możliwość wyrobienia umiejętności i kompetencji społecznych. 

Pomimo, że to trudna dla mówiącego decyzja, jest, jak podkreślił, spokojny o uczniów, bo trafią 

do dobrze wyposażonych placówek. To duża szansa dla dzieci. Budynek szkoły zostaje, będzie 

służył społeczności. Powstanie tu placówka dla seniorów, a przedszkole pozwoli na relacje 

międzypokoleniowe. 

Radny Barcikowski oznajmił, że Radny Zając jest w trudnej sytuacji moralnej i osobistej, ale 

w sposób wyważony podchodzi do sprawy. 

Radny Rybacki poinformował, że reprezentuje dzieci z Brzeźna, Brzezinka, które też chodzą 

do szkoły w Gronowie. Mówiący podkreślił, że jest mu trudno, ale decyzję podejmie zgodnie 

ze swoim sumieniem. 

Radna Peregonczuk zwróciła uwagę, że jest to trudna decyzja, ale jak utrzymać szkołę, której 

ilość uczniów jest równoważna liczebnie ilości uczniów jednej klasy? 

Radny Szczepański oznajmił, że wolałby otwierać jakąś szkołę, niż zamykać. Szkoła z zasady 

jest czymś dobrym dla miejscowości. W omawianym przypadku jest jednak pewne rozdwojenie 

społeczne. Dzieci jest na tyle dużo, aby szkoła mogła funkcjonować, a praktyka pokazuje co 

innego – rodzice nie chcą posłać do niej swoich dzieci. W czasie spotkań, rozmów nie uzyskano 

odpowiedzi, skąd wziąć dzieci, żeby wypełnić nimi szkołę, nie ma więc realnej perspektywy, 

aby placówka mogła funkcjonować. Pomimo całej sytuacji mówiący podkreślił, że rozumie 

rozczarowanie nauczycieli i środowiska.  

Radny Guranowski podkreślił, że chodzi o dobro dziecka. Szkoła w Grębocinie da im dobre 

możliwości. Pozostawiając szkołę w Gronowie i czekając na poprawę byłoby 

niegospodarnością. 

Zastępca Wójta Wojciech Rakowiecki podkreślił, że Radny Krzysztof Zając był jednym 

z pierwszych, zabiegających o utworzenie w budynku szkoły w Gronowie przedszkola. Ważne 

też jest w tej dyskusji podkreślenie faktu, że likwidując szkołę -  budynek zostaje i będzie dalej 

służył społeczności – jako przedszkole oraz miejsce, z którego będą korzystali seniorzy – dodał 

mówiący.  



Radna Nikiel podzieliła się refleksją, że też kiedyś przeżywała zamknięcie szkoły w Rogówku. 

Mówiąca podkreśliła, że wierzy, iż dzieciom będzie lepiej w dużych szkołach i wyraziła 

zadowolenie, że z budynku szkoły skorzystają małe dzieci i seniorzy. 

Wójt Marek Nicewicz, nawiązując do wypowiedzi Radnego Szczepańskiego, podkreślił, że 

wszyscy woleliby otwierać niż zamykać szkoły. Dobrze jednak, że zafunkcjonowało                                  

w budynku szkoły przedszkole. W sprawie planowanych zmian z rodzicami odbyły się cztery 

spotkania. Szkoła to dzieci – a w tym budynku dzieci brakuje – i to jest przyczyna jej likwidacji, 

skonkludował mówiący. 

Radna Klawińska oznajmiła, że z bólem serca patrzy na Gronowo i zastanawia się kto ponosi 

winę wobec takiego stanu rzeczy. Niezaprzeczalnym pozostaje fakt, że rodzice  od lat nie 

posyłali tam swoich dzieci.  

Radny Przybylski poinformował, że w latach 90 – tych ubiegłego wieku z bólem serca 

likwidowano szkołę w Rogówku, tam jednak nie udało się zatrzymać budynku, aby służył 

społeczności. W Gronowie jest inaczej - będą z niego korzystali mieszkańcy – dzieci 

przedszkolne i seniorzy. Ta decyzja jest powodowana dobrem dziecka – podkreślił mówiący.    

  

Głosowano w sprawie: 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, 

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz 

Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański 

PRZECIW (1) 

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Danuta Wojciechowska 

Uchwałę Nr XXVI/365/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 13 głosami ”za” 

i przy  jednym głosie „przeciw”. 

 

13. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Wniosek złożył Radny Jerzy Guranowski. 

 

14. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady Gminy ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 14.40.  

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                     Zbigniew Barcikowski 

Przygotował(a): Marzena Robaczewska

 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


