
Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XXX/21  

XXX Sesja odbyła się w dniu 29 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym, obrady rozpoczęto o godz. 

16:10, a zakończono o godz. 18:00 tego samego dnia.  

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski. 

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 XXX sesję. Powitał 

uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Nie zgłoszono żadnych spraw do porządku obrad.  

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, 

Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, 

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Justyna Dejewska  



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

Sprawozdanie obejmuje okres 26.03.2021 r. – 29.04.2021 r.: 

• 22 spotkania z mieszkańcami  

• 2 wideokonferencje z Wojewodą 

• 29 marca - spotkanie z sołtysami gminy, na którym omawiane były wykonane 

inwestycje w ich miejscowościach oraz zmiany w przepisach dotyczących funduszu 

sołeckiego 

• 30 marca - Wojewoda poinformował o tworzeniu Masowych Punktów Szczepień 

następnie tego samego dnia oraz 8 kwietnia odbyły się wideokonferencje ze Starostą 

Toruńskim na temat utworzenia Masowych Punktów Szczepień na terenie powiatu 

toruńskiego –  m.in. w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym dla gmin: Lubicz, 

Obrowo, Czernikowo oraz Wielka Nieszawka 

Zastępca Wójta - Pan Wojciech Rakowiecki złożył krótką relację z uruchomionego 28 

kwietnia br. punktu szczepień w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. W dniu 

wczorajszym o godz. 14.00 zostali zaszczepienie pierwsi pacjenci. Nasz Punkt 

Masowych Szczepień jest jednym z dwóch organizowanych przez Starostwo 

Powiatowe w Toruniu. Wsparcia udzielają strażacy z OSP, gdyż nie dotarli jeszcze 

wyznaczeni do tego żołnierze WOT. Szczepienia odbywają się na ogólnych zasadach. 

Należy zarejestrować się w systemie, przychodzić w wyznaczonym czasie, najlepiej 

z wypełnionymi już kwestionariuszami, co bardzo usprawnia przebieg całego 

przedsięwzięcia. Wczoraj zaszczepiono 360 osób, co stanowiło 100% wyszczepienia. 

W dniu dzisiejszym szczepienie zaplanowano w godzinach 14.00 – 22.00. Szczegółowe 

informacje dotyczące Punku Szczepień Masowych w Lubiczu Górnym można też 

znaleźć na stronie internetowej naszej gminy oraz na naszym profilu facebookowym. 

Pan Wójt Nicewicz podziękował osobom z urzędu gminy oraz jednostek podległych, 

a także Citomed-u za podjęte działania w celu przygotowania punktu i sprawne 

przeprowadzanie szczepień.   

Następnie Pan Wójt Marek Nicewicz kontynuował sprawozdanie z działalności: 

• 1 kwietnia – nasza gmina oraz 25 innych samorządów podpisała porozumienie o chęci 

współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. To pierwszy krok do wspólnego 

założenia spółki, która zajmie się budową mieszkań czynszowych. 

• 12 kwietnia - wideokonferencja z firmą MBZ – omówienie postępu prac przy 

dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dróg 

• 13 kwietnia - wideokonferencja z firmą SD Projekt – koncepcja przebudowy 

skrzyżowania DK 15/DW 552 w Grębocinie, na prośbę inwestora zawieszono 

postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej (tej z 2018 r.)  

• 14 kwietnia: 

 – spotkanie z Wójtem Gminy Czernikowo Tomaszem Krasickim w celu omówienia 

bieżącej współpracy dotyczącej m.in. DK 10, połączenia kolejowego na trasie Sierpc – 

Toruń, gospodarki odpadami oraz nawiązania współpracy między samorządami 

 - spotkanie z Komendantem Policji w Dobrzejewicach – w sprawie zakupu drona oraz 

aparatury sprawdzającej zanieczyszczenie środowiska 

- ocena prac budowanych dróg w Gronowie 

• 16 kwietnia - wizyta przedstawicieli Miasta Kowalewa Pomorskiego – Burmistrza                      

p. Jacka Żurawskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Orłowskiego – 

we współudziale Pana Wójta Marka Nicewicza oraz Pana Przewodniczącego Zbigniewa 

Barcikowskiego omawiana była potrzeba wspólnej inwestycji polegającej na budowie 

drogi Gronowo – Pruska Łąka 

• 19 kwietnia:  



– podczas spotkania z Komendantem Policji w Dobrzejewicach nadkomisarzem 

Szymonem Bartnikiem oraz jego zastępcą aspirantem sztabowym Tomaszem 

Markowskim został przekazany zdalny dostęp do monitoringu kompleksu 

rekreacyjnego dla najmłodszych w Lubiczu Górnym 

- wizyta u Wójta Gminy Łysomice Piotra Kowala – omawiany był wspólny problem 

gazyfikacji sąsiadujących ze sobą miejscowości Turzno - Gronowo 

• 22 kwietnia – udział w walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Wiejskich RP podczas, 

którego omawiana była działalność Związku Gmin w roku 2020 oraz dalsze plany na 

rok 2021. 

Pan Wójt przekazał również następujące informacje: 

• Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Marzenna Wojnar została Bibliotekarzem 

Roku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Mówiący złożył gratulacje oraz wyraził 

słowa uznania. 

• W Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym w dniu wczorajszym (28 kwietnia) został 

uruchomiony Punkt Masowych Szczepień na Covid-19. Zostały zaszczepione już 

pierwsze osoby. 

• W Lubiczu Górny z  inicjatywy Radnego Zbigniewa Bombolewskiego powstała 

„Jadłodzielnia”.  

• Nastąpił odbiór placu zabaw przy Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym.  

• W Grębocinie zakończył się remont świetlicy środowiskowej. Pan Wójt podziękował 

za zaangażowanie wszystkim tym, którzy od lat zabiegali o remont tego obiektu. 

• Ogłoszony został przetarg na rozbudowę remizy w Złotorii – w budynku znajdą się 

remiza, świetlica dla lokalnej społeczności z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz 

przeniesiona ze szkoły filia biblioteki publicznej. Planowane rozpoczęcie robót  - druga 

połowa tego roku. 

Następnie Pan Wójt omówił przetargi: 

• rozstrzygnięte: 

 - „Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią 

mieszkalną i pomieszczeniem po byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w ramach 

rewitalizacji Lubicza Górnego” 

• w toku: 

- „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z salą 

bankietową, zapleczem kuchennym, biblioteką i zaplecze, sanitarnym w Złotorii, przy 

ul. Toruńskiej 54 na działce o numerze geodezyjnym 81/11 obręb Złotoria” 

• w przygotowaniu: 

 - „Montaż instalacji PV u mieszkańców gminy Lubicz (78 lokalizacji). 

Zamówienia in house: 

• Część 1: Budowa chodnika na ul. Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym. 

• Część 2: Przebudowa nawierzchni ul. Handlowej i ul. Spółdzielczej w Lubiczu 

Górnym. 

• Część 3: Budowa chodnika dwustronnego na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym. 

• Część 4: Przebudowa odnóg ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym. 

 

• „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi 

przy istniejącej szkole podstawowej w Lubiczu Dolnym”.  



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. 

Przewodniczący Rady poinformował, że brał udział we wszystkich spotkaniach i posiedzeniach 

Rady Gminy. 30 marca spotkał się z Panem Wójtem w sprawie programu mieszkaniowego. 

Brał udział w spotkaniu z radą sołecką Grębocina, w którym uczestniczyli też Radni Grębocina 

i Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. K. Rybacki i Z. Szczepański  Załatwiał bieżące sprawy 

we współpracy z Biurem Rady.  

 

6. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Lubiczu dotyczące 

działalności OSP na terenie gminy Lubicz za 2020 r. 

Pan Ryszard Korpalski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP  RP w Lubiczu w swoim 

wystąpieniu poinformował, że pandemia, podobnie jak we wszystkich innych dziedzinach, 

również w działalności OSP spowodowała wiele ograniczeń, zwłaszcza w jej działaniach 

organizacyjnych. Nie pozwoliła m.in. na przeprowadzenie zebrań sprawozdawczych (za 2019 

rok) w 2020 roku. Działalność operacyjna OSP była poszerzona o działania związane z covidem 

(m.in. kolportaż ulotek informacyjnych, dowóz do punktów szczepień, czy też wsparcie 

w funkcjonowaniu punktu szczepień). Następnie sprawozdawca przedstawił informacje 

dotyczące liczby i wyposażenia oraz działalności jednostek OSP na terenie gminy, w tym 

jednostek będących w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym. Omówił też statystykę 

zdarzeń. Pomimo pandemii działalność operacyjna była prowadzona. Po raz kolejny najczęściej 

dysponowaną była jednostka z Lubicza. Mówiący podkreślił też fakt, że odbudowała się 

jednostka w Rogowie. W 2021 r. będą wybory zarządów gminnych i powiatowych, a w 2022 

wojewódzkich. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP podziękował Radnym, Panu Wójtowi 

za środki przeznaczane na działalność OSP w Gminie Lubicz, podkreślając, że przelewy są 

szybko realizowane. Rząd aktywnie wkroczył w sferę dofinansowania OSP, może będzie 

widoczny tego skutek, bo potrzeby np. nowych samochodów są duże, podkreślił mówiący.   

Pan Wójt na ręce Pana Prezesa Korpalskiego złożył podziękowania dla wszystkich strażaków 

OSP, życząc im jak najmniej wyjazdów, bo to tym samym mniej nieszczęść i tragedii ludzkich. 

Działalność druhów jest widoczna zawsze, a w pandemii zwłaszcza, czy to przy 

dystrybuowaniu maseczek, dowożeniu do punktów szczepień i wszystkich wskazanych przez 

przedmówcę działaniach. OSP wiele robi dla mieszkańców i wszyscy są za to bardzo 

wdzięczni. Pan Wójt wspomniał też o planowanej przebudowie remizy w Złotorii, co jest 

również wyrazem szacunku władz dla strażaków, ich działalności i chęcią pomocy im. 

Pan Prezes Korpalski podziękował za słowa uznania dla druhów, które jak potwierdził, słusznie 

się im należą. 

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że gdy mieszkała w Toruniu, to nie zdawała sobie 

sprawy, jak ogromną rolę spełnia OSP i jak duże ma zasługi dla społeczności. Mówiąca na ręce 

Prezesa OSP wyraziła podziękowania i słowa uznania dla druhów z terenu Gminy Lubicz. 

 

7. Raport (sprawozdanie) z konsultacji społecznych dotyczących wstępnego badania na 

potrzeby opracowania „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”. 

 

Pan Wójt poinformował, że wstępne badania na potrzeby opracowania „Strategii rozwoju 

Gminy Lubicz na lata 2021 -2028” odbyły się w dniach od 22 do 28 marca 2021 roku na terenie 

gminy Lubicz. Badania przeprowadzono w formie badania ankietowego w 2 wersjach: 

dedykowanej przedsiębiorcom (wersja pierwsza) i dedykowanej osobom fizycznym (wersja 

druga). Kwestionariusze ankiet dostępne były w formie elektronicznej oraz papierowej. Dostęp 



do ankiet w formie elektronicznej był możliwy za pomocą stron www: www.lubicz.pl, 

www.bip.lubicz.pl, www.facebook.com/gminalubicz. 

Ankiety w wersji papierowej można było pobrać w następujących punktach: Urząd Gminy 

Lubicz, Urząd Stanu Cywilnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz bezpośrednio 

u sołtysów we wszystkich sołectwach gminy Lubicz. 

Przyjmowanie ankiet w wersji elektronicznej zakończyło się 28 marca o godzinie 23:59. Wersje 

papierowe ankiety były przyjmowane do 29 marca do godziny 15:00 w następujących punktach 

odbioru: Urząd Gminy Lubicz, Urząd Stanu Cywilnego oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Zakres badania obejmował, zgodnie z opublikowanymi wcześniej wzorami ankiet, tematy 

związane z kluczowymi obszarami interwencji strategicznych, których dokładny opis znajdzie 

się w dokumencie „Strategia rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 -2028”. Wspomniane obszary 

to:  

1) Usługi publiczne, rekreacja i ochrona środowiska; 

2) Potencjał gospodarczy; 

3)  Infrastruktura techniczna. 

Dokładne omówienie wyników znajdzie się w dokumencie „Strategia rozwoju Gminy Lubicz 

na lata 2021 -2028”. 

W trakcie trwania badania wypełnionych zostało 421 kwestionariuszy w wersji dla osób 

fizycznych oraz 33 kwestionariusze w wersji dla przedsiębiorców. Łącznie wypełniono 454 

kwestionariusze, które poddano analizie i interpretacji w ramach przeprowadzonego badania.  

Badania potrzeb mieszkańców miały charakter wstępny i zostały przeprowadzone na potrzeby 

prac związanych z przygotowaniem „Strategii rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021 -2028”. 

Omówienie wyników znajdzie się w tym dokumencie. Badania nie miały charakteru wiążącego. 

Przedstawione działania miały charakter wstępnego badania potrzeb mieszkańców. 

 

8. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Lubicz. 

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła podstawę prawną, na 

mocy której gmina zobowiązana jest do corocznego sporządzenia oceny zasobów pomocy 

społecznej,  po czym omówiła sytuacje demograficzną i społeczną. Według stanu na 31 grudnia 

2020 roku liczba ludności Gminy Lubicz wyniosła 20 181 osób, z czego 51% stanowiły 

kobiety, a 49% mężczyźni. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 23,41%, osoby                     

w wieku produkcyjnym 60,78%, a w wieku poprodukcyjnym 15,7%. W roku 2020 liczba 

ludności wzrosła o 1,34%. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stopa bezrobocia w gminie 

wyniosła 4,02%. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Lubicz wynosiła 579 

osób, w tym 359 kobiet, co stanowi 62% ogółu bezrobotnych. Bezrobotnych z prawem do 

zasiłku w 2020 roku było 119 osób, z tego 70 osób to kobiety. Następnie mówiąca przekazała 

informacje dotyczące  powodów udzielania pomocy i wsparcia, omówiła rodzaje pomocy                      

i świadczeń. Omówiła strukturę kadry GOPS, zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej                   

w jednostce pomocy społecznej, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia. Przedstawiona 

została też informacja dotycząca środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej                 

i innych obszarach polityki społecznej, a także współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Radna Teresa Klawińska oznajmiła, że pomoc i wsparcie świadczone przez GOPS w Lubiczu 

jest na bardzo wysokim poziomie, mieszkańcy napływowi specjalnie wybierają naszą gminę 

znając jakość świadczonej pomocy społecznej. Mówiąca wyraziła podziękowania dla Pani 

http://www.lubicz.pl/
http://www.bip.lubicz.pl/
http://www.facebook.com/gminalubicz


kierownik i wszystkich pracowników GOPS.  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, 

Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Radni jednogłośnie przyjęli Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy 

Lubicz.  

 

 9. Podjęcie uchwał: 

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: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/383/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 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: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/384/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 głosami „za” 



i przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

 

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 

Złotoria.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/385/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/386/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/387/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/388/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

g) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/389/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/390/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 



 

i) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN 

toruński” sp. z o. o. 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN toruński” sp.               

z o. o.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/391/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

j) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/392/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

k) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

 

Radny Krzysztof Zając oznajmił, że w styczniu podjęto uchwałę intencyjną, a dziś będzie 

głosowanie nad likwidacją szkoły. Mówiący podziękował Wójtowi Markowi Nicewiczowi, 

Zastępcy Wójta Wojciechowi Rakowieckiemu, Radnym, Pani Dyrektor ZEASiP Małgorzacie 

Łęc – Sienkiewicz za wysłuchanie pracowników, rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej                    

w Gronowie i Przedszkola. Podziękował za uczestnictwo w spotkaniach w szkole,                                   

w spotkaniach roboczych, na komisjach Rady Gminy Lubicz, na których mówiono                                  

o przyszłości dzieci. Decyzje są podejmowane w trosce o uczniów tej szkoły, podkreślił 

mówiący. One zyskają edukacyjnie i społecznie. Na spotkaniach mówiono też o przyszłości 

budynku szkoły. Jako mieszkaniec sołectwa Gronowo i radny, będzie starał się  z optymizmem 

patrzeć w przyszłość tej miejscowości. Liczy, że prace, które zostaną przeprowadzone                             

w najbliższych miesiącach przy obecnym przedszkolu pozwolą w pełni wykorzystać budynek, 

który stanie się miejscem spotkań środowiskowych, filią biblioteki gminnej, centrum wsparcia  

seniora i siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich.   

Głosowano w sprawie: 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, 

Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska 

PRZECIW (1) 

Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Kazimierz Rybacki  



NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/393/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 głosami „za”, 

przy 1 głosie „przeciw” i  1 głosie „wstrzymującym się” 

 

l) w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r. 

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: 

uchylenia uchwały Nr XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r. 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: 11, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

PRZECIW (1) 

Danuta Wojciechowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Juliusz Przybylski 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/394/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 głosami „za”, 

przy 1 głosie „przeciw” i  1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

m) w sprawie pomników przyrody 

Głosowano w sprawie: 

pomników przyrody.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/395/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

n) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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



Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Juliusz Przybylski 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/396/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami „za”, 

i przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

o) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 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 za rok 2020 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia sprawozdania z realizacji 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 za rok 2020.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/397/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

p) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Lubiczu za rok 2020 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za 

rok 2020.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/398/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

r) w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 

2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/399/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

s) w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Głosowano w sprawie: 

wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/400/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

t) w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 

realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowanego 



ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/401/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

u) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia Klub „Senior+” 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub 

„Senior+”.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/402/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

w) w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania 

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/403/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

Pan Wójt Marek Nicewicz podziękował Pani Kierownik i wszystkim pracownikom GOPS  za 

kolejny rok wytężonej pracy, zmagań się z dodatkowym problemem, jakim jest pandemia 

Covid i jej następstwami. Praca całego zespołu jest widoczna, mieszkańcy doceniają wysoki 

poziom świadczonych usług i udzielanej pomocy.  

 

x) w sprawie nadania nazwy ulicy "Diamentowa" w miejscowości Kopanino 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy "Diamentowa" w miejscowości Kopanino.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/404/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

y) w sprawie nadania nazwy ulicy "Jagodowa" w miejscowości Grębocin 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy "Jagodowa" w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/405/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

z) w sprawie nadania nazwy ulicy "Pszeniczna" w miejscowości Lubicz Dolny 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy "Pszeniczna" w miejscowości Lubicz Dolny.  



Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/406/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

aa) w sprawie nadania nazwy ulicy "Witkacego" w miejscowości Krobia 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy "Witkacego" w miejscowości Krobia.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXX/407/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

ab) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług 

Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 

na lata 2019-2023.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Juliusz Przybylski 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/408/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła12 głosami „za”  

i przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

ac) w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, 

Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (2) 

Justyna Dejewska, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXX/409/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła12 głosami „za”  

i przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 



 

10. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Radna Aldona Peregonczuk poinformowała, że prześle do Biura Rady interpelacje: 

1)  w sprawie ustawienia znaku „Strefa ruchu” przy ul. Wiśniowej w Złotorii w związku                  

z problemami poruszania się mieszkańców samochodami po tej ulicy 

2) w sprawie opróżniania przez ZUK koszy w poniedziałki w związku z dużym weekendowym 

ruchem turystycznym w Złotorii. 

Radna Danuta Wojciechowska poinformowała, że 26 kwietnia złożyła wniosek dotyczący 

zabezpieczenia środków i naprawę dachu ponad 120 - letniego budynku gminnego 

w Grabowcu.   

Radna Klawińska wraz z Radnym Marcinem Różyckim oraz w imieniu Pani Sołtys Alicji 

Zielińskiej podziękowała Zakładowi Usług Komunalnych za uporządkowanie terenu 

w Lubiczu Dolnym przy ulicy Dworcowej i zawnioskowała o zagospodarowanie terenu 

gminnego, znajdującego się za przystankiem autobusowym (w kierunku Torunia) w Lubiczu 

Dolnym. 

Radny Juliusz Przybylski poinformował, że w sobotę zgłaszał złamanie latarni na ul. Piaskowej 

w Lubiczu Górnym. Czy można wystąpić do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów i kiedy  lampa 

znów się pojawi? – zapytał Radny. 

Zastępca Wójta Pan Wojciech Rakowiecki odpowiedział, że szkoda została zgłoszona do 

ubezpieczyciela i do operatora Energa, zdaniem mówiącego w ciągu miesiąca lampa powinna 

się pojawić.  

Radny Kazimierz Rybacki poinformował, prześle do Biura Rady wnioski dotyczące:  

 - naprawy bieżącej drogi gminnej z Rogowa do Grębocina - łatanie dziur obrzeży  

 - naprawy bieżącej drogi gminnej z Brzezinka do Gronowa polegającej na łataniu dziur                   

i rozjeżdżających się poboczy.  

 

11. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 18.00 

 

 

 

                Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                                              Zbigniew Barcikowski 

  

 

Przygotował(a): Marzena Robaczewska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


