
Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XXVIII/21  

XXVIII Sesja odbyła się w dniu 25 lutego 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi. 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski.  

Obrady rozpoczęto 25 lutego 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13.50 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski otworzył XXVIII sesję. Powitał 

zebranych, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. 

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt zawnioskował o: 

- wykreślenie z porządku obrad punktu 7d – projektu uchwały w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

- wprowadzenie do porządku obrad punktu 7 i) projektu uchwały zmieniającej  uchwałę 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

 

Głosowano w sprawie: 

wycofania z porządku obrad punktu 7 d) – projektu uchwały w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi 



w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0  

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad punktu 7 i) projektu uchwały zmieniającej  uchwałę 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad po zmianach. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

2. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach na temat na 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lubicz za 2020 rok. 

W posiedzeniu wzięli udział: komendant Komisariatu Policji w Dobrzejewicach nadinspektor 

Szymon Bartnik oraz jego zastępca aspirant sztabowy Tomasz Markowski. 

Pan Komendant przedstawił informacje dotyczące obszaru działania komisariatu                                          

w Dobrzejewicach, ilości etatów policyjnych i cywilnych, liczby radiowozów.  

Omówił działania Referatu Prewencji, prace Referatu Kryminalnego a także działalność 

dzielnicowych. Podkreślił, że pomimo pandemii, dzielnicowi utrzymali kontakt 

z mieszkańcami. Prelegent poruszył też temat dynamiki przestępczości, przedstawił dane 

dotyczące pracy operacyjnej. Mówiący w swym wystąpieniu zreferował również następujące 

zagadnienia: 

 - wykrywalność przestępstw w wybranych kategoriach 

 - stan bezpieczeństwa na drogach 

 - kolizje i ranni na drogach   

 - wypadki na drogach, ofiary śmiertelne. 

Pan Komendant poinformował, że planuje reorganizację rejonu dzielnic, podkreślił też dobrą, 

na wysokim poziomie wykrywalność. Do najbardziej uciążliwych przestępstw zaliczył: 

kradzieże, kradzieże z włamaniem, nietrzeźwych kierujących.   

Mówiący podkreślił zaangażowanie samorządów gminnych we współpracę na rzecz 

bezpieczeństwa w gmin. Cykliczne spotkania z przedstawicielami władz zaowocowały bieżącą 

wymianą informacji na temat lokalnych zagrożeń, skonkludował prelegent. 

Pan Wójt podziękował za współpracę, podkreślając duże zaangażowanie policjantów 

działających w trudnych, wymagających dużych zmian organizacyjnych warunkach pandemii.  

Na szczegółowe pytania Pana Wójta i Radnych Pan Komendant oznajmił, że przekaże 

w późniejszym terminie następujące informacje dotyczące Gminy Lubicz:   

 - dane dotyczące doprowadzenia do miejsc opieki 

 - ozn. dróg, na których doszło do 3 ofiar śmiertelnych 

 - liczbę mieszkańców przypadających  na jednego dzielnicowego. 

Radna Aldona Peregonczuk podziękowała za sprawną i dobrą pracę policji. Radny Zbigniew 

Szczepański i Radny Zbigniew Barcikowski podkreślili dobrą współpracę policji                                       

z mieszkańcami oraz szybką reakcję i interwencję policji na zgłoszenia.  

O godz. 12.50 komendant Komisariatu Policji w Dobrzejewicach nadinspektor Szymon Bartnik 

oraz jego zastępca aspirant sztabowy Tomasz Markowski opuścili salę obrad. 

 



 3. Przyjęcie protokołów:  

a) z sesji Rady Gminy Lubicz z 21 stycznia 2021 r. 

Głosowano w sprawie:  

przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Lubicz z 21 stycznia 2021 r.  

Wyniki głosowania  

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0  

b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 30 stycznia 2021 r. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 30 stycznia 2021 r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

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

Okres sprawozdawczy 22.01.2021 – 24.02.2021:  

• 24 spotkania z mieszkańcami   

• 22 stycznia – podpisanie umowy z firmą Konar na budowę nowoczesnego placu zabaw  

w Lubiczu Górnym na kwotę 270 457,29 zł 

• 25 stycznia – wideokonferencja z Panem Tomaszem Żukowskim – dyrektorem 

GDDKiA z udziałem samorządowców m.in. Prezydenta Torunia, Włocławka, Płocka – 

dyskusja na temat przebiegu trasy S10   

• 2 lutego - wideokonferencja z SD Projekt  w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 15 

• 3 lutego – wideokonferencja z Wójtami Gmin Wielka Nieszawka i Obrowo – 

omówienie bieżących działań dotyczących Lokalnej Grupy Działania Podgrodzie 

Toruńskie 

• 4 lutego – spotkanie z Wójtem Gminy Czernikowo Tomaszem Krasickim 

• 11 lutego – spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Torunia Panem Pawłem Gulewskim 

oraz Wicestarostą Panem Michałem Ramlauem, którego tematem było zawieszenie 

połączenia kolejowego na trasie Toruń – Sierpc  

• 11 lutego - spotkanie z Wójtem Gminy Wielka Nieszawka Krzysztofem Czarneckim – 

omówienie bieżących spraw 

• 16 lutego - walne zgromadzenie członków EKIP (Kujawsko – Pomorskiego 

Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”) podczas którego 

omawiane było podsumowanie realizacji zadań za rok 2020, podjęcie uchwał w sprawie 

przyjęcia sprawozdań za rok 2020, przyjęcie planu działań oraz pracy na rok 2021 

• 31 stycznia odbył się 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – w Gminie 

Lubicz zebrano kwotę 118 242,40 złotych, za co Pan Wójt złożył serdeczne 

podziękowania mieszkańcom 

• od 15 lutego otwarte zostały  boiska zewnętrzne, w związku z poluzowaniem obostrzeń 

wprowadzonych przez rząd, świetlice natomiast pozostają w dalszym ciągu zamknięte 

• od 15 do 19 lutego (w poniedziałek, środę i piątek) odbyły się warsztaty dotyczące 

strategii rozwoju Gminy Lubicz.  

5. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach.  

 

6. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

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

z Wójtem. Mówiący poinformował, że wpłynęły wszystkie sprawozdania z prac komisji stałych 

za 2020 r. Podziękował Radnym i Wójtowi za sumienny udział w cotygodniowych spotkaniach 

on-linowych, podkreślając, że Rada reaguje na bieżąco na  zgłaszane  problemy, zawsze ktoś              



z Radnych jedzie w teren, wolą wszystkich jest załatwianie z właściwą dynamiką 

sygnalizowanych spraw. 

 

7. Podjęcie uchwał: 

Pan Wójt odniósł się do spotkania on-linowego Radnych w dniu 24 lutego br. i odpowiedział 

na pytania Radnego Przybylskiego dotyczące zbudowanej w 2011 roku przepompowni                    

w Złotorii oraz pytanie Radnego Szczepańskiego dotyczące kosztów wykupu.  

Następnie procedowano uchwały:   

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXVIII/367/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 13 głosami „za” 

i przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

 

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: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, 

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

Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska 

Uchwałę Nr XXVIII/368/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami „za” 

i przy 3 głosach „wstrzymujących się”. 

 

c) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec 

Głosowano w sprawie: 

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXVIII/369/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

d) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 



komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.  

 

e) w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Lubicz, a pozostałymi gminami 

i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Lubicz, a pozostałymi gminami i powiatami 

tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, 

Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXVIII/370/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 14 głosami „za” 

i przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

f) w sprawie nadania nazwy ulicy „Nostalgiczna" w miejscowości Kopanino 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Nostalgiczna" w miejscowości Kopanino.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXVIII/371/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

g) w sprawie nadania nazwy ulicy „Słoneczna" w miejscowości Grabowiec 

Pan Wójt wyjaśnił, że wątpliwości co do własności gruntu, zgłoszone przez Radną Danutę 

Wojciechowską na komisjach połączonych zostały sprawdzone, grunty w stu procentach należą 

do gminy. 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Słoneczna" w miejscowości Grabowiec. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXVIII/372/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

Głosowano w sprawie: 

zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby  

Obrachunkowej w Bydgoszczy. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXVIII/373/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

 



i) zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

Pani Mecenas A. Chodkowska poinformowała o genezie powyższego projektu. Na prośbę 

Kuratorium doprecyzowano zapisy dotyczące oddziałów przedszkolnych. 

Głosowano w sprawie: 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Przybylski, Marcin Różycki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Kazimierz Rybacki  

Uchwałę Nr XXVIII/374/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 14 głosami „za” 

i przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Radny Jerzy Guranowski złożył wniosek dotyczący przejezdności remontowanej ulicy 

Toruńskiej oraz naprawy wyrwy po awarii wodociągu na ulicy Poprzecznej w Grębocinie.   

Radny Zbigniew Szczepański poprosił o zintensyfikowanie działań prowadzących do 

udrożnienia części ulicy Szkolnej – na odcinku między ul. Ciechocińską a 8 Marca.  

Radny Krzysztof Zając poprosił o uprzątnięcie pozostałości po zimie - grubej warstwy piasku 

na odcinku – szkoła podstawowa - kościół - sklep spożywczy. Radny podkreślił jednocześnie, 

że taka ilość piasku świadczy o dużej pracy, jaką ZUK wykonał w czasie okresu zimowego,                   

a posypywanie było wykonywane dla bezpieczeństwa osób, za co podziękował. Radny 

oznajmił również, że mieszkańcy sygnalizują utrudniony  przejazd drogą gminną nr dz. 134/1 

w stronę adresu Gronowo 82, 86, 88. Mówiący poprosił o wysłanie tam w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych równiarki, a w miarę możliwości o uzupełnienie ubytków  

kruszywem. 

 

9. Zakończenie obrad. 

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

zamykając sesję o godz. 13.50.  

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Lubicz                                                                                         

                                                                            Zbigniew Barcikowski  

 

Przygotowała: Marzena Robaczewska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


