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RAPORT
O STANIE GMINY

ZA ROK 2020

Gmina Lubicz położona jest w północno – wschodniej części powiatu toruńskiego. Obszar
Gminy Lubicz zajmuje powierzchnię 106 km². Posiada nieregularny kształt, rozciągnięty wzdłuż
osi północ-południe i sąsiaduje z sześcioma następującymi gminami położonymi w trzech różnych
powiatach: w obrębie powiatu toruńskiego – z gminą Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka,
w obrębie powiatu golubsko-dobrzyńskiego – z gminą Kowalewo Pomorskie i Ciechocin oraz
z miastem Toruniem stanowiącym samodzielny powiat grodzki.

W obrębie gminy Lubicz

znajduje się 19 miejscowości, które stanowią 17 sołectw: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec,
Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek,
Młyniec pierwszy, Młyniec Drugi, Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko i Złotoria. W Gminie Lubicz
na koniec 2020 roku liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy to 20 032 osób
i w porównaniu z rokiem 2019 odnotowano wzrost o 0,6 %, tj. o 121 osób. Najwięcej - bo 80 osób
przybyło w Krobi, w Grębocinie – 58 osób, w Złotorii – 37 osób, w Młyńcu Drugim – 23 osoby.
W pozostałych miejscowościach liczba ludności nieznacznie zmieniła się w relacji do roku 2019.
Najwięcej osób (38) ubyło w miejscowości Lubicz Górny. W roku 2020 zameldowanych zostało
200 urodzonych w okresie sprawozdawczym dzieci, wymeldowano w wyniku zgonu 156 osób, co
oznacza utrzymanie dodatniego przyrostu naturalnego. Na terenie gminy na koniec 2020 roku
zameldowanych było 1 297 dzieci w wieku przedszkolnym ( 0-5 lat), z tego 1 279 na pobyt stały
i 18 na pobyt czasowy.

Bezpieczeństwo
Urząd Gminy
Rok 2020 upłynął pod znakiem walki z chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARSCoV-2. Pandemia koronawirusa postawiła Urząd Gminy w nieznanej dotąd sytuacji i zmusiła do
natychmiastowego i elastycznego dostosowania się do nowej rzeczywistości. Natychmiast
zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji
rąk i powierzchni). Gmina finansowała produkcję maseczek ochronnych wielokrotnego użycia,
które nieodpłatnie dystrybuowano wśród mieszkańców. Pracę urzędu oraz jednostek
organizacyjnych dostosowano do zaleceń służb sanitarnych. Zakupy materiałów, wyposażenia
i usług dokonanych w celu ograniczenia skutków zagrożenia epidemicznego wyniosły ponad
116 tysięcy złotych.
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Ochotnicze Straże Pożarne
Siły i środki, którymi dysponują Ochotnicze Straże Pożarne:
1. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP w tym 3 w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym – Grębocin, Młyniec Pierwszy i Złotoria, 5 jednostek poza systemem – Brzezinko,
Gronowo, Lubicz, Rogowo i Rogówko oraz 1 jednostka prewencyjna – OSP Mierzynek.
2. OSP skupiają w swoich szeregach ponad 160 druhów przeszkolonych z badaniami lekarskimi,
uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
3. OSP dysponują 17 pojazdami pożarniczymi – 2 pojazdy ciężkie, 7 średnie, 8 lekkie. Stan
wyszkolenia strażaków oraz posiadany sprzęt powoduje, że stan bezpieczeństwa
przeciwpożarowego gminy jest na dobrym poziomie.
4. Wyposażenie jednostek w sprzęt i specjalistyczne urządzenia jest na poziomie dobrym. Stało
się normą posiadanie przez OSP sprzętu ratującego życie podczas działań np. torby
ratowniczej PSP R1 czy noszy typu deska (7 jednostek) jak też defibrylatora (6 jednostek)
Kilka zastępów (5 jednostek), posiada zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych
(nożyce, rozpieracz), stosowanych wielokrotnie przy wypadkach komunikacyjnych,
2 jednostki doposażono w kamerę termowizyjną. OSP W Złotorii posiada na swoim stanie
profesjonalną łódź ratowniczą wraz z silnikiem do działań na akwenach wodnych.
Poziom wyszkolenia strażaków oraz posiadany sprzęt ratowniczy powoduje, że stan
bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy jest na dobrym poziomie.
Ilość interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku.
Lp.

Nazwa jednostki

KSRG

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

1

2

3

4

5

6

7

1.

OSP Brzezinko

Nie

1

0

0

1

2.

OSP Grębocin

Tak

14

25

3

42

3.

OSP Gronowo

Nie

12

34

0

46

4.

OSP Lubicz

Nie

22

36

5

63

5.

OSP Młyniec

Tak

10

13

2

25

6.

OSP Rogowo

Nie

6

14

0

20

7.

OSP Rogówko

Nie

2

6

0

8

8.

OSP Złotoria

Tak

7

28

1

36

9.

OSP Mierzynek

10.
*)

Jednostka prewencyjna bez sprzętu i samochodu
Razem interwencji OSP

241 *)

Ilość wszystkich wyjazdów w 2020 roku – 241.
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5. Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku przeznaczono z budżetu
gminy ponad 381 tysięcy złotych.

Policja
Z analizy materiałów udostępnionych przez Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach,
wynika, że na terenie Gminy Lubicz nastąpił spadek stwierdzonych czynów przestępczych ze 131
odnotowanych w 2019 roku do 92 w roku 2020. Na drogach gminy wydarzyły się 372 kolizje,
w których rannych zostało 11 osób, natomiast w 12 wypadkach drogowych życie straciły 3 osoby.

Finanse
Stan finansów gminy
➢ udział dochodów własnych w dochodach ogółem

43,95 %

➢ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

13,69 %

➢ zadłużenie ogółem 44 215 792,51 zł, co stanowi 38,56 % zrealizowanych w 2020 roku
dochodów budżetowych

Wykonanie budżetu
W 2020 roku dochody budżetu Gminy Lubicz wykonano w wysokości 114 657 843,23 zł, co
stanowi 98,20 % planu. Dochody własne gminy za 2020 rok wykonano w wysokości
50 393 068,21 zł i w stosunku do roku 2019 odnotowano wzrost o ok. 3,42 % .
Wydatki budżetowe w 2020 roku zrealizowano w kwocie 116 630 064,40 zł, co stanowi 93,55%
planu.
Rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 972 221,17 zł.
Dodatki wynik operacyjny zamknął się kwotą 8 426 969,10 zł i w relacji do roku 2019 odnotowano
spadek nadwyżki operacyjnej o ok. 23,48 % .
W 2020 roku zrealizowano dochody z majątku na łączna kwotę 930 996,58 zł. Wydatki majątkowe
wykonano na łączną kwotę 15 970 308,24 zł, co stanowi 83,98 % planu.
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Kluczowe inwestycje realizowane w 2020 roku (stan realizacji na 31.12.2020 r.)

Nazwa zadania
finansowanie
zadania

stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

miejscowość

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracja Lubicz
dofinansowanie w formie refundacji RPO WK-P 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny na
lata 2014-2020) do kwoty 7 642 669,39 zł tj. nie więcej niż 83,84% kosztów kwalifikowalnych.
w 2020 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 656 199, 05 zł, w
okresie sprawozdawczym złożono trzy wnioski o płatność, dzięki czemu na rachunek budżetu
wpłynęło dofinansowanie na łączną kwotę: 2 552 644,48 zł
zakończono realizację robót budowlanych: ul. Magnoliowej, Leśnej, Klonowej, Toruńskiej,
Jesionowej i Kasztanowej w Lubiczu Dolnym; trwają prace budowlane na ul. Długiej w Krobi

Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii
dofinansowanie w formie refundacji PROW WK-P 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020) w wysokości 858 124,00 zł tj. do 63,63% kosztów kwalifikowalnych
w 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 433 178,30 zł, w okresie sprawozdawczym nie złożono
wniosku o płatność.
zadanie zrealizowane – wybudowano 1.024 km nowej nawierzchni z kostki brukowej

Budowa dróg gminnych
w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki na prace projektowe, geodezyjne oraz roboty
budowlane w kwocie 1 701 123,90 zł, reszta stanowi wydatek niewygasający; dofinansowanie z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 927 606,67 zł, dofinasowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych – 290 094,00 zł
niektóre zadania w okresie sprawozdawczym zostały już zakończone, pozostałe – rozpoczęte
(w trakcie realizacji)
Lokalizacja
koszt realizacji
długość odcinka [km]
ulica
wartość łączna

Brzezinko

droga gminna nr 100742C

0,652

430 521,68 zł

Brzeźno

droga gminna nr 100737C

0,934

675 759,34 zł

Grębocin

ul. Osiedlowa

0,382

294 211,12 zł

Rogowo

droga gminna nr 100733C

0,297

196 992,30 zł

Grabowiec

ul. Obi-Wana Kenobiego - FDS

0,390

580 188,54 zł

Gronowo

droga wewnętrzna dz. 67/16

0,140

215 238,93 zł

Krobia

ul. Poprzeczna

0,120

179 998,20 zł

Mierzynek

droga wewnętrzna dz. 138/7

0,180

295 717,83 zł

Krobia

ul. Dolina Drwęcy

0,180

129 765,00 zł

Złotoria

ul. Nieszawska

0,120

150 000,00 zł

Krobia

ul. Osikowa

0,180

335 000,00 zł

3,575

3 483 392,94 zł

Razem
Nazwa zadania
finansowanie
zadania

Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+0,976mb – ul.
Toruńska w Grębocinie
dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie
umowy nr 25G/1/2019/FDS z dnia 19.11.2019 r. w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł, nie
może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych
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stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

w 2020 r poniesiono wydatek na roboty budowlane w kwocie 1 898 312,35 zł, dofinansowanie
otrzymane w okresie sprawozdawczym - 388 979,00 zł
trwają prace budowlane w branży sanitarnej i drogowej

Przebudowa i termomodernizacja budynku SP i oddziału przedszkolnego w Gronowie
złożono wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej na termomodernizację obiektu
w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 373 388,35 zł
wykonano prace adaptacyjne sal szkolnych na oddział przedszkolny, reszta prac budowlanych
zostanie wykonana w 2021 r.

Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym.
Etap II
złożono wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej
w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 783 382,20 zł
W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa i aplikacyjna oraz
część prac budowlanych., postawiono toaletę publiczną oraz wybudowano pumptrack z
elementami skateparku oraz wykonano zagospodarowanie terenu

Budowa parku wiejskiego w Złotorii
umowa o dofinansowanie nr 00939-6935-UM0211548/19
przyznano dofinansowanie w kwocie 187 752,00 zł, wniosek o płatność będzie złożony w lipcu
2021 r; w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 4 500,00 zł,
reszta prac zostanie wykonana w 2021 r a wartość zadania zamyka się w kwocie 350 544,67 zł
Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz posadowieniem urządzeń zabawowych
oraz elementów małej architektury

Budowa kotłowni gazowej w SP w Lubiczu Górnym
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 468 676,11 zł
a otrzymane dofinansowanie to kwota 429 999,99 zł
zadanie zrealizowane

Przebudowa systemu c.o. w SP w Złotorii
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 34 999,99 zł
a otrzymane w okresie sprawozdawczym dofinansowanie to również kwota 34 999,99 zł
zadanie zrealizowane – podłączono budynek, w którym znajduje się biblioteka pod system c.o. w
głównym budynku szkoły

Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w 2020 r. Gmina Lubicz wydatkowała na realizację zadania środki kwocie 280 056,76 zł,
w okresie sprawozdawczym nie wpłynęło na rachunek budżetu dofinansowanie
zadanie zrealizowane
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Nazwa zadania
finansowanie
zadania
stan realizacji

Remont świetlicy w Mierzynku
w 2020 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 43 499,99 zł, zadanie
nie było współfinansowane ze środków zewnętrznych
zadanie zakończono – trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia na lata 2021 - 2023

Lata
1
2021 r.
2022 r.
2023 r.
Razem

Spłaty rat kapitałowych
kredytów i pożyczek oraz
wykup pap. wartościowych
2
2 992 759,00 zł
3 104 400,00 zł
3 234 400,00 zł
9 331 559,00 zł

Wydatki na obsługę
długu (odsetki)

Łącznie: (2+3)

3
1 280 208,00 zł
1 197 130,00 zł
1 117 131,00 zł
3 594 469,00 zł

4
4 272 967,00 zł
4 301 530,00 zł
4 351 531,00 zł
12 926 028,00 zł

Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2021 – 2023:
➢ 2021 r. – 9 246 065,00 zł,
➢ 2022 r. – 12 000 174,00 zł,
➢ 2023 r. – 12 708 171,00 zł

Prognoza limitu zadłużenia na lata 2021 – 2023:
➢ 2021 r. – 41 223 033,51 zł,
➢ 2022 r. – 38 118 633,51 zł,
➢ 2023 r. – 34 884 233,51 zł

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 roku

Lp.

Sołectwo

Nazwa przedsięwzięcia

Poprawa estetyki wsi
1

Brzezinko

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

plan

wykonanie

900,00

900,00

2 728,00

2 147,46

7

Opał do świetlicy

1 000,00

990,00

16 278,00

16 277,64

20 906,00

20 315,10

5 642,00

2 673,18

Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy

18 815,00

18 761,47

Promocja wizerunku wsi

24 457,00
500,00

21 434,65
-

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej

9 000,00

8 999,31

Warsztaty dla dzieci

2 000,00

2 000,00

829,00

741,93

Remont świetlicy

5 493,00

5 277,65

Doposażenie placu zabaw i kompleksu sportowo
rekreacyjnego

9 507,00

9 506,21

16 500,00

16 499,96

43 829,00

43 025,06

9 500,00

4 986,30

26 706,00

26 705,45

Zakup ławostołów

3 700,00

3 700,00

Upowszechnianie aktywności fizycznej

3 000,00

3 000,00

922,00

921,20

43 828,00

39 312,95

20 000,00

19 999,37

Poprawa estetyki wsi

1 176,00

893,50

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

1 151,00

258,32

Urządzenie placu zabaw

21 502,00

21 502,00

Poprawa estetyki wsi

43 829,00
10 927,00

42 653,19
8 418,95

8 000,00

5 872,82

10 000,00

9 999,15

28 927,00

24 290,92

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

10 000,00

6 039,83

Zakup środków czystości do świetlicy

497,00

497,00

Doposażenie świetlicy i terenu wokół

11 000,00

10 680,45

4 800,00

4 000,00

26 297,00

21 217,28

Doposażenie i remont świetlicy

2

3

Brzeźno

Grabowiec

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

Wyposażenie świetlicy, zakup środków i
sprzątanie świetlicy

Budowa skateparku

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - spotkania okolicznościowe
4

Grębocin

Remont świetlicy środowiskowej

Inwestycje na placu gminnym ul. Owocowa

Infrastruktura drogowa - zakup kruszywa na
drogi
5

6

Gronowo

Jedwabno

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - spotkania okolicznościowe
Doposażenie świetlicy wiejskiej

7

Kopanino

Zakup stołu do tenisa

8

Rozbudowa infrastruktury wsi
8

9

Krobia

Lubicz
Dolny

27 000,00

26 993,58

5 828,00

4 738,24

Doposażenie świetlicy i terenu wokół

11 000,00

10 999,34

Promocja sołectwa

43 828,00
1 500,00

42 731,16
980,06

Poprawa estetyki wsi

3 000,00

2 987,46

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy środowiskowe i
integracyjne

2 060,00

1 950,03

Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do
przechowywania sprzętu

3 000,00

3 000,00

Naprawa dwóch foteli relaksacyjnych

2 000,00

2 000,00

Budowa skateparku

2 891,00

2 890,50

29 378,00

28 942,40

43 829,00

42 750,45

38 000,00

37 384,93

5 829,00

3 935,59

Zakup namiotu sołeckiego

43 829,00
4 500,00

41 320,52
4 300,00

Remont i doposażenie świetlicy i terenu wokół

21 885,00

21 702,36

26 385,00

26 002,36

11 500,00

11 499,86

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi

4 500,00

4 475,46

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

5 000,00

4 499,88

Zakup stołów biesiadnych

2 000,00

2 000,00

Zamontowanie klimatyzacji w świetlicy
środowiskowej

8 979,00

8 979,00

574,00

572,68

4 000,00

3 995,20

36 553,00

36 022,08

17 000,00

16 998,65

5 340,00

5 339,32

16 668,00

16 425,40

39 008,00

38 763,37

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - spotkania integracyjne

Modernizacja i uposażenie placu zabaw i terenu
wokół

Poprawa estetyki wsi
10

11

Lubicz
Górny

Mierzynek

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej

Dalszy ciąg budowy chodnika wzdłuż ul.
Toruńskiej i Gronowskiej

12

Młyniec
Pierwszy

Zajęcia świetlicowe
Zakup materiałów do ogrodzenia boiska i placu
zabaw przy budynku szkoły podstawowej

Poprawa estetyki wsi
13

Młyniec
Drugi

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne
Doposażenie świetlicy

9

14 Nowa Wieś

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej - imprezy integracyjne

6 061,00

5 468,11

22 735,00

22 734,60

28 796,00

28 202,71

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej

3 700,00

2 789,59

Ogrzewanie świetlicy i zakup opału

1 500,00

1 496,40

Wykonanie parkingu przy Kościele

18 177,00

18 159,23

2 000,00

2 000,00

25 377,00

24 445,22

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowych - imprezy integracyjne

15 000,00

6 127,16

Wyposażenie świetlicy i terenów wokół

3 500,00

3 495,74

Zakup kostki brukowej

6 154,00

6 153,08

Zakup kostki brukowej oraz lamp i przewodów

9 496,00

9 495,60

Zakup opału do świetlicy

1 395,00

Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy

15

Rogowo

Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska
oraz drobne remonty

16

17

Rogówko

Złotoria

35 545,00

25 271,58

Wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowych - imprezy integracyjne

22 000,00

5 456,49

Rozbudowa infrastruktury sołectwa

21 829,00

17 890,10

43 829,00

23 346,59

599 052,00

541 105,19

OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI
* wydatki majątkowe w kwocie
ramach funduszu sołeckiego

52 102,68 zł, co stanowi 9,62 % wydatków wykonanych w

* wydatki bieżące w kwocie
ramach funduszu sołeckiego

489 002,51 zł, co stanowi 90,38% wydatków wykonanych w

Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość na 01.01.2020 r.

183 418 372,91
6 988 300,99
484 118,28
1 491 603,71

Podstawowe środki trwałe
Zwiększenia
Zmniejszenia
64 644 915,98
60 365 184,14
Pozostałe środki trwałe
1 901 976,59
1 261 594,05
Wartości niematerialne i prawne
86 688,92
62 780,43
Księgozbiory
257 980,35
359 840,83

Wartość na 31.12.2020 r.
187 698 104,75
7 628 683,53
508 026,77
1 389 743,23
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DZIAŁALNOŚĆ GMINY

Gospodarka Komunalna i infrastruktura

Transport
Na terenie gminy funkcjonują 4 linie dzienne MZK (21, 23, 35, 37) i jedna linia nocna (02) wyłącznie dla potrzeb mieszkańców gminy Lubicz:
➢ linia 21 Toruń – Gronowo (przez Kolonię Papowską i Grębocin),
➢ linia 23 Toruń – Kopanino (przez Złotorię),
➢ linia 35 Toruń – Lubicz, Krobia
➢ linia 37 Toruń – Gronowo (przez Kolonię Papowską i Grębocin)
➢ linia 02 Toruń – Lubicz Górny oraz 2 linie dzienne MZK (45 i 46) – pośrednio dla
mieszkańców gminy Lubicz:
➢ linia 45 Toruń – Lubicz – Szembekowo – Obrowo
➢ linia 46 Obrowo – Osiek – Grabowiec – Toruń

Dodatkowo oprócz MZK, pasażerów Gminy Lubicz przewozi prywatny przewoźnik wybrany
w trybie przetargowym POL-BUS 3 na liniach:
➢ linia 105 Złotoria – Toruń (przez Nową Wieś),
➢ linia 106 Lubicz Górny – Toruń (przez: Krobię, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec
Pierwszy, Brzezinko, Rogówko, Jedwabno, Lubicz Dolny),
linia 107 Młyniec Drugi – Lubicz Dolny (przez: Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Rogówko,
Rogowo, Grębocin, Lubicz). Od marca 2020 roku jest to linia bezpłatna dla mieszkańców
gminy.

Drogi
Na terenie gminy Lubicz znajduje się 239 km wszystkich dróg gminnych, z czego 62 km dróg
o nawierzchni bitumicznej oraz 177 km dróg o nawierzchni gruntowej. Prace w zakresie bieżącego
utrzymania dróg gminnych (a w okresie zimowym, również usuwania gołoledzi, posypywania
piaskiem i solą) realizowane były przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. W ciągu
całego roku 2020 zakupiono i zamontowano około 150 znaków pionowych, oraz odnowiono
wszystkie znaki poziome na terenie gminy Lubicz. W miarę sprzyjających warunków
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atmosferycznych na drogach o nawierzchni ulepszonej dokonywano asfaltowania ubytków
metodą na zimno, dokonano wyrównania nawierzchni na drogach gruntowych, a w miarę potrzeb
uzupełniano je kruszywem.

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.
Działalność spółki rozpoczęła się 1 stycznia 2003 r. (do marca 2007 roku jako Elwik Sp. z o.o.)
na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Lubicz nr INW/7051/3/2003 oraz umowy dzierżawy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej zawartej pomiędzy spółką Elwik a Gminą Lubicz. Obecna umowa
jest zawarta do 31 grudnia 2022 roku.
Głównymi zadaniami wynikającymi z w/w umowy do dnia 01.01.2020 roku była dystrybucja
wody i gospodarka ściekami na terenie gminy Lubicz. Ponadto spółka zajmowała się
utrzymaniem, modernizacją i rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Lubicz.
W dniu 02.01.2020 roku została zawarta umowa nr ORG.032.1.2020, na podstawie której ZUK
w Lubiczu zaczął realizować część zadań własnych gminy, tj. utrzymanie drogowych obiektów
komunalnych (ulic), utrzymanie i zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i terenami
zielonymi oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie Gminy. Zadanie te zostały przejęte po
zlikwidowanej jednostce budżetowej Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
(ZDGKiM ) w Lubiczu.
W związku z rozszerzeniem działalności Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o zmianie
nazwy na Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. i z dniem 23.03.2020 roku została
zarejestrowana zmiana w KRS.
Ogółem w 2020 roku wykonano 32 przyłącza wodociągowe, z tego:
•

Krobia - 8

•

Złotoria – 6

•

Grabowiec – 4

•

Młyniec Drugi – 3

•

Grębocin – 2

•

Lubicz Dolny – 2

•

Lubicz Górny – 2

•

Mierzynek – 2

•

Kopanino – 1
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•

Jedwabno – 1

•

Brzeźno - 1

Ogółem w 2020 roku wykonano również 150 przyłączy kanalizacji, z tego:
•

Lubicz Dolny - 46

•

Krobia - 30

•

Złotoria – 28

•

Lubicz Górny – 27

•

Grębocin – 16

•

Nowa Wieś – 3

Kanalizacja deszczowa stan na 31.12.2020 r.
1) Lubicz Górny ul. Piaskowa, Bankowa, Sportowa, Kamienna, Parkowa, Słoneczna – dł.
1520 mb, - wylot do rowu melioracji szczegółowej „R-B”,
2) Lubicz Górny ul. Lipnowska, Polna, Widokowa- dł. 1410 mb wylot do rz. Drwęcy,
3) Lubicz Dolny ul. Tulipanowa, Sosnowa, Konwaliowa, Różana, Narcyzowa, Dworcowa
– dł. 1690 mb, wylot do rowu melioracji szczegółowej „R-2”,
4) Lubicz Dolny ul. Małgorzatowo – dł. 850 mb, wylot do Strugi Lubickiej
5) Złotoria – Toruńska, Nowa, Leśna, Kazimierza Wielkiego – dł. 3230 mb, wylot do
Strugi Jordan.
6) Lubicz Dolny, ul. Lipowa – dł. 225 mb – podłączenie do k.d. określonej w pkt. 3.
7) Złotoria, ul. 8 Marca – dł. 133 mb – podłączenie do k.d. określonej w pkt. 5.

Oświata
Na terenie Gminy Lubicz w 2020 roku funkcjonowały następujące placówki oświatowe: sześć
szkół podstawowych, jedno przedszkole publiczne, sześć przedszkoli niepublicznych oraz jeden
niepubliczny punkt przedszkolny.
Ilość uczniów w szkołach - stan według SIO na 30 września 2020 roku
Nazwa szkoły
SP w Lubiczu Dolnym

Oddziały
przedszkolne

Szkoła podstawowa

Razem

27

244

271
13

SP w Młyńcu Pierwszym

14

107

121

SP w Gronowie

39

27

66

SP w Złotorii

25

407

432

SP w Lubiczu Górnym

40

670

710

SP w Grębocinie

50

519

569

Ogółem

195

1974

2169

Dzieci w przedszkolu publicznym – stan wg SIO na 30 września 2020
Grupa wiekowa
3- latki
4- latki
5-latki
Liczba dzieci
Ogółem

30

33

38

6-latki

37

138

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach niepublicznych - stan wg SIO
na 30 września 2020
Nazwa przedszkola/
punktu przedszkolnego

ilość dzieci
stan według SIO na 30 września 2020 roku

Słoneczko

84

Tęczowa Kraina

61

Mały Miś

52

Ślimaczek

108

Niezapominajka

17

AbeeC

28

Ogółem

350

Żyrafa

15

Ogółem

15

14

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego stan wg SIO na 30 września 2020 w
przeliczeniu na etaty
Nazwa szkoły

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

SP w Lubiczu Dolnym

2,03

6,11

5,85

25,79

39,78

SP w Młyńcu Pierwszym

1,00

3,23

2,49

7,87

14,59

SP w Gronowie

0,00

7,37

6,02

4,77

18,16

SP w Złotorii

7,78

9,11

8,61

16,53

36,03

SP w Lubiczu Górnym

1,00

9,24

11,32

61,38

82,84

SP w Grębocinie

1,67

5,00

10,50

32,67

49,84

Ogółem

7,48

40,06

44,79

149,01

241,34

Nauczyciele Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” według stopnia awansu
zawodowego – stan wg SIO na 30 września 2020
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem

1,00

1,18

6,61

3,18

11,97

Ilość oddziałów w poszczególnych placówkach – stan na 30.09.2020 r.

Liczba oddziałów
Nazwa szkoły

Liczba oddziałów
oddziały przedszkolne

SP w Lubiczu Dolnym

15

2

SP w Młyńcu Pierwszym

8

1

SP w Gronowie

4

2

SP w Złotorii

18

1

15

SP w Lubiczu Górnym

SP w Grębocinie

Ogółem

30

2

23

2

98
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Projekty realizowane w szkołach w 2020 roku:
➢ Erasmus – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnymi
➢ Eugeniusz w naukowym labiryncie – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu
Górnym, Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkole Podstawowej w Gronowie
➢ Mali Odkrywcy – realizowany w Szkole Podstawowej w Złotorii oraz w Szkole
Podstawowej w Grębocinie
➢ Eugeniusz 3Dcy – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkole
Podstawowej w Lubiczu Dolnym, Szkole Podstawowej w Grębocinie, Szkole
Podstawowej w Gronowie, Szkole Podstawowej w Złotorii i Szkole Podstawowej
w Młyńcu Pierwszym.

Kultura
Najważniejsze imprezy i wydarzenia kulturalne w 2020 r. to: Gminny Dzień Kobiet, konkurs
fotograficzny: Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz” – wydanie kalendarza na 2021 rok
z wyróżnionymi pracami, Organizacja Kina Letniego, konkurs na ulubioną postać z bajki – galeria
prac na facebooku.
Działalność kulturalno – oświatowa w bibliotekach:

Biblioteka

Gminna
Biblioteka
Publiczna

Tytuł i/lub forma pracy
Bajkoteka – 6
Warsztaty twórcze – 1
Ferie w bibliotece – 4
Zajęcia dla przedszkolaków – 1
Gminny Dzień Kobiet
DKK w Krobi – 6
Spotkania z Bajką – 4
Konkurs na interpretację wierszy „Wyssane z palca”

Frekwencja

82
4
70
32
800
20
146
5
16

Gminna
Biblioteka
Publiczna

DZIAŁANIA ON-LINE
#niezostawiamczytelnika# - promocja wydarzeń i spotkań
autorskich
w sieci
Spotkanie autorskie z Izą Niewiadomską – Labiak –
(wydarzenie, zapowiedź, spotkanie, czytanie bajek) Filmiki - #gaszynchellange#, bibliotekarki, 5 lat Bajkoteki
Czytanie książek
Spotkanie autorskie – Kamila Cudnik
Konkurs – Jan Paweł II
Spotkania z pasjami - 3
Warsztaty plastyczne - 2
„Lato z Pippi”- konkurs fotograficzny
Kropka i Przecinek w bibliotece – filmy - 8
Dzień Głośnego Czytania
Noc Bibliotek – warsztaty, głośne czytanie, spotkanie z
Kamilą Cudnik, filmy z czytelnikami
Zdjęcia, plakaty, kody Legimi, informacje o pracy
biblioteki
Gazetki - 5
Plakaty - 31

278

2930
915
10
203
23
475
153
1658
1401
74
940
2918

1159
On-line 9060

Razem
Głośne czytanie
Warsztaty twórcze
DKK
j. angielski
Inne: gry planszowe, szachy
Plakaty - 7
DZIAŁANIA ON-LINEDZIAŁANIA ON-LINE
zapowiedzi warsztatów ( 3 filmiki)
fraszka
FGBP Grębocin Spotkania z pasjami ( 2 filmy)
Dunia (filmy 2) Moje szczęśliwe życie, Moje serce skacze z
radości
Czytanie fragmentów książek: Nad Niemnem, Śluby
Panieńskie, Małe kobietki, Ziemia obiecana, Anna
Karenina (2 filmiki), Wrzos, W pustyni i puszczy
Wiersze Pani V. Żak
Inne: konkursy, laureaci konkursów., nowe książki,
propozycje książek, relacje ze spotkań, zapowiedzi,
Lekcje francuskiego
Razem

FGBP Gronowo

wyświetlenia

6
36
29
102
67
wyświetlenia

221
22
746
182
315

156
557
44
240
On-line: 2243

Głośne czytanie x 1
Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli x 2

8
44
17

Zajęcia czytelnicze dla szkół x 1
Zabawa plastyczno-literacka z okazji Dnia Dziecka x 1
Gazetki – 3
Plakat – 1

8
13

Razem

FGBP Lubicz
Górny

Zajęcia dla przedszkoli.
Ferie w bibliotece.
Gazetki - 6
Plakaty - 9
Wystawki - 2

5
3

Razem

FGBP Złotoria

Głośne czytanie – 3 spotkania
Ferie w bibliotece – 2 spotkania
Lato z Pippi – 1 spotkanie
Mikołajki x 1
DZIAŁANIA ON-LINE

Razem

73
98
19

117
42
28
7
20
wyświetlenia

Udostępnianie informacji z innych stron, plakatów,
wydarzeń, ciekawostek dla czytelnika 40x
Filmiki własne + bajki p. Labiak 37x
Plakaty, informacje, quizy, zdjęcia nowości (naszych
bibliotek) 72x

279
731
1343
97
On-line 2353

Ogólna Liczba księgozbiorów w bibliotekach gminnych to 32.351,92 szt. W poszczególnych
bibliotekach liczba księgozbiorów wynosi:

Suma
Lubicz Dolny

Książki

audiobooki

1 367

32 351,92 zł 55

1 086,17 zł

554

13 381,46 zł 55

1 086,17 zł

86

2 037,66 zł

0

0,00

Lubicz Górny

180

4 219,61 zł

0

0,00

Grębocin

234

5 485,04 zł zł

0

0,00

Gronowo

106

2 326,79 zł

0

0,00

Złotoria

207

4 901,36 zł

0

0,00

Krobia

DOSTĘP DO E- BOOKÓW LEGIMI– 2.412,00 zł

Sport i rekreacja
Ze względu na ogłoszony w 2020 roku stan epidemii, na terenie gminy Lubicz odbyło się niewiele
imprez, spotkań i wydarzeń sportowych:
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➢ Morsowanie - (Jezioro Józefowo)
➢ Międzywojewódzkie

mistrzostwa

w

jeździe

indywidualnej

na

czas

połączone

z mistrzostwami samorządowców powiatu toruńskiego - zawody organizowane przez Klub
Sportowy „Sprint Grębocin” (22 sierpnia 2020 r.);
ZAJĘCIA CYKLICZNE na terenie Gminy Lubicz:
➢ Zajęcia dla dzieci w piłkę nożną - Szkółka Piłkarska „Juventus” (Grabowiec).

BAZA SPORTOWA na terenie gminy Lubicz:
➢ Hala sportowa – 3 szt. (pow. 300m2) – Złotoria, Grębocin, Lubicz Górny
➢ Sala sportowa – 1 szt. (mała) – Lubicz Dolny
➢ Kompleks sportowo - rekreacyjny - 1 szt. (Grabowiec)
➢ Boisko Orlik – 2 szt. (Grębocin, Lubicz Górny)
➢ Boisko wielofunkcyjne – 3 szt. (Lubicz Dolny, Złotoria, Młyniec Pierwszy)
➢ Boiska sportowe – 9 szt.
➢ Boiska do piłki siatkowej plażowej – 3 szt.
➢ Siłownie zewnętrzne – 21 szt.
BAZA SPORTOWA w poszczególnych sołectwach:
➢ Brzezinko: siłownia zewnętrzna
➢ Brzeźno: boisko sportowe
➢ Grabowiec: kompleks sportowo – rekreacyjny, boisko sportowe w użyczeniu „Juventus”,
siłownia zewnętrzna
➢ Grębocin: hala sportowa przy SP, boisko Orlik przy SP, dwie siłownie zewnętrzne
➢ Gronowo: siłownia zewnętrzna, boisko sportowe przy SP
➢ Jedwabno: siłownia zewnętrzna,
➢ Kopanino: boisko sportowe, siłownia zewnętrzna
➢ Krobia: siłownia zewnętrzna, boisko do piłki nożnej, dwa boiska do piłki plażowej
➢ Lubicz Dolny: sala sportowa przy OSP, boisko wielofunkcyjne przy SP, dwie siłownie
zewnętrzne
➢ Lubicz Górny: hala sportowa przy SP, boisko Orlik przy SP, dwie siłownie zewnętrzne
➢ Mierzynek: siłownia zewnętrzna
➢ Młyniec Pierwszy: boisko wielofunkcyjne przy SP, siłownia zewnętrzna
➢ Młyniec Drugi: siłownia zewnętrzna
➢ Nowa Wieś: siłownia zewnętrzna i boisko sportowe
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➢ Rogowo: boisko sportowe, boisko do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna
➢ Rogówko: boisko sportowe, siłownia zewnętrzna
➢ Złotoria: boisko do piłki nożnej „Flisak”, boisko wielofunkcyjne przy SP, hala sportowa przy
SP, dwie siłownie zewnętrzne

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska

1) Zadania realizowane w 2020 roku na terenie Gminy Lubicz w zakresie gospodarki
odpadami.
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
W roku 2020 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów
komunalnych na terenie Gminy Lubicz realizowany był przez:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, (umowa
zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.);
- Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 36A, (podwykonawca
MPO Sp. z o.o.);
- Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe GENTOR w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 35;
- Punkty Skupu Surowców Wtórnych działająca na terenie Gminy Lubicz;
- Punty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
(sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny, firma „Karat” w Rogówku);
-Punkty

do

selektywnego

zbierania

przeterminowanych

leków,

zużytych

baterii

i akumulatorów małogabarytowych;
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym, ul. Promowa.
Informacja

o

zadaniu

i

osiągniętym

efekcie

ekologicznym

„Demontaż,

transport

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz”
W 2020 roku z terenu Gminy Lubicz usunięto wyroby zawierające azbest z 21 obiektów, w ilości
45,1 Mg:
➢ 7 obiektów demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – 17,11 Mg;
➢ 14 obiektów transport i unieszkodliwianie – 27,99 Mg;
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Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego zostało udokumentowane protokołem i kartą
przekazania odpadów na składowisko.
Wykonawcą zadania była firma „ECO-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu.
Po ostatecznym rozliczeniu kwota wykonania przedmiotu umowy wyniosła 23 173,00 zł, została
w 62,46% sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu tj. 14 473,70 zł, kwota pozostała, tj. 8 699,30 zł z budżetu Gminy.
Razem uzyskany efekt ekologiczny to 45,1 Mg.
Zestawienie wartości zadania w zł koszty kwalifikowane w 2020 r.
2020 rok
Dotacje w 62,46%
z WFOŚiGW (w zł)

finansowane
14 473,70

Dotacje w 37,54% finansowane
z budżetu Gminy
Razem – koszty kwalifikowane

8 699,30
23 173,00

2. Zadania realizowane w 2020 roku na terenie Gminy Lubicz w zakresie ochrony
środowiska.
➢ Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości
spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do
scentralizowanych

źródeł

ciepła,

termomodernizacji

- promocji

nowoczesnych

niskoemisyjnych źródeł ciepła, korzyści, jakie niesie dla środowiska korzystanie ze
zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower,
poruszanie się pieszo) i inne. Działania edukacyjne prowadzone były: w Szkole
Podstawowej w Gronowie, w Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym, w Szkole
Podstawowej w Lubiczu Górnym, w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, w Szkole
Podstawowej w Grębocinie, w Szkole Podstawowej w Złotorii, w Przedszkolu Publicznym
„Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym.
➢ Wymiana źródeł ciepła w domach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych
(w 2020 r. w ramach dofinansowania udzielono dotacji na łącznie 55 sztuk: za kwotę
165 000 zł).
➢ Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lubicz przyjmowano do schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Toruniu, prowadzonego przez panią Agnieszkę Szarecką, zgodnie z umową nr
4/s/20 z dnia 02.01.2020 oraz 14/s/20 z dnia 09.03.2020 r.
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➢ Udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 12 zrealizowanych
wniosków na kwotę 57 789,20 zł.
➢ Oddano do użytkowania 455 mb sieci gazowych średniego ciśnienia o średnicy
Dz 63 x 5,8 oraz wybudowano 115 przyłączy do budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Podłączono 140 odbiorców gazu ziemnego (odbiorcy uruchomili
ogrzewanie gazowe).
➢ Dokonano nasadzeń drzew w miejscowościach: Młyniec Drugi, Lubicz Dolny, Lubicz
Górny, Krobia, Kopanino, Jedwabno, Grębocin, Brzezinko (łącznie 221 sztuk drzew oraz
88 sztuk krzewów).
➢ Wykonano prace porządkowe na skwerach w Lubiczu Górnym i Mierzynku poprzez
odchwaszczanie i pielęgnacje terenów zielonych.
➢ Wykonano usługę szczepienia drzew kasztanowca białego na terenach zielonych
w miejscowości Nowa Wieś, Brzezinko, Lubicz Dolny, Gronowo oraz Mierzynek.
➢ Prowadzono

specjalistyczną

pielęgnację

drzew

gatunku

dąb

szypułkowy

w miejscowościach: Lubicz Dolny, Rogówko i Rogowo.

Ład przestrzenny
Na obszarze Gminy Lubicz obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(MPZP) (Młyniec Drugi – siedem planów, Mierzynek – pięć planów, Grębocin, Lubicz Dolny –
cztery plany, Grabowiec – dwa plany, Rogówko – dwa plany, Józefowo – dwa plany, Młyniec
Pierwszy – dwa plany, Grabowiec – dwa plany, Gronowo – dwa plany, pas terenu pod gazociąg
wysokiego ciśnienia, tereny komercyjne przy drodze „Olsztyńskiej”, tereny pod eksploatację
kruszywa, plan Krobi, Lubicza Górnego i Mierzynka, plan Krobi i Mierzynka, Kopanino, Złotoria,
Nowa Wieś, Grabowiec, Jedwabno, Rogowo, Brzezinko, Gronówko, Lubicz Górny – po jednym
planie) oraz 51 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2020 podjęto 4 uchwały w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz 4 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2020 wydano łącznie 70 decyzji o warunkach zabudowy oraz 14 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Promocja i komunikacja społeczna
W zakresie promocji i komunikacji społecznej zmianie uległ system wydawania i dystrybuowania
biuletynu gminnego „GONIEC”. Zwiększono częstotliwość jego wydawania (dwumiesięcznik),
a dla usprawnienia jego dystrybucji we wszystkich 17 sołectwach zainstalowano ogólnodostępne,
przezroczyste skrzynki, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie pobierać gazetę. Wprowadzono
dodatkową dystrybucję do skrzynek pocztowych na furtkach w Lubiczu Dolnym, Górnym, Krobi,
Młyńcu i Grębocinie. Zwiększono nakład do 5 tys. egzemplarzy oraz objętość do 8 stron A3.
Podjęta została stała współpraca z dwutygodnikiem Poza Toruń i miesięcznikiem OTO Toruń, na
łamach których publikowano informacje gminne. Współpraca została poszerzona o serwisy
informacyjne na portalach internetowych (ototorun.pl oraz pozatorun.pl). Dodatkowo ściśle
współpracowano z lokalnymi mediami: Dziennik Toruński „Nowości”, Gazeta Pomorska, Gazeta
Wyborcza, Radio GRA, Radio Eska, radio WaWa, TV Toruń, TVP Bydgoszcz.
Do komunikowania się z mieszkańcami gminy wykorzystywano także witrynę internetową
www.lubicz.pl, na której publikowano wszelkie treści przydatne mieszkańcom oraz inwestorom,
a także aktualności (aktualizowano informacje z częstotliwością 3-5 aktualności tygodniowo).
Przygotowano i wdrożono elektroniczny Newsletter informacji gminnych, który ukazuje się co
tydzień (w każdy piątek). W 2020 roku komunikacja społeczna opierała się również na mediach
społecznościowych, Urząd Gminy Lubicz prowadził swój gminny profil na Facebooku „Gmina
Lubicz”. Koordynowano również profile FB dla wszystkich 17 sołectw, dodatkowo utworzono
kanał filmowy na YouTube, na którym zainstalowano pierwsze 6 filmów.
Rozpowszechniono system powiadamiania sms – tą drogą rozsyłano ważne i potrzebne
informacje, ostrzeżenia. W bazie subskrybentów zapisano 1 623 osoby.
Plakaty, komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia zamieszczane były w 64 gminnych gablotach
(zamykanych) oraz na tablicach ogłoszeniowych. W 2020 roku 8 z nich wyremontowano.
Otwarte spotkania, zebrania mieszkańców z władzami gminy (wójtowie, radni, sekretarz,
skarbnik) – z powodu pandemii covid-19 odbyły się tylko we wrześniu, w każdym z 17 sołectw.
Działania promocyjne w 2020 roku ograniczone z powodu pandemii covid-19, skupiały się na
wzmacnianiu marki „gmina Lubicz”, głównie poprzez promowanie marki „gmina Lubicz – moje
miejsce” we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz w mediach,
sieci internetowej, na spotkaniach. Wykonano również w ramach tego procesu flagi gminne, duży
herb gminy, oznakowanie kierunkowe w poszczególnych miejscowościach, gadżety i upominki.
Kontynuowano kontakty z miastem partnerskim – Poniewieżem na Litwie, po raz drugi
zorganizowano

gminny

finał

WOŚP

w

ramach

ogólnopolskiej

akcji

społecznej.
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Współuczestniczono w kilku wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne wszędzie
promując gminę Lubicz jako miejsce otwarte i gościnne.

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013 - 2020
Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013 – 2020 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy
Lubicz nr XXXII/370/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Lubicz na lata 2013 – 2020. Dokument ten został opracowany w celu nakreślenia
kierunków rozwoju oraz wskazania zadań, które winny być zrealizowane w okresie
obowiązywania strategii. Jako cel nadrzędny wskazano zrównoważony rozwój Gminy Lubicz
wypracowany poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak tworzenie warunków do
inwestowania (uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wykorzystanie potencjału gospodarczego,
skuteczniejszą promocję gminy), rozwój infrastruktury technicznej (rozwój infrastruktury:
drogowej, wodno – kanalizacyjnej, gazowej, teleinformatycznej, stworzenie warunków rozwoju
odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji
środowiska, zwiększenie liczby i stanu mieszkań komunalnych i lokali socjalnych) poprawę
standardu i jakości życia społecznego mieszkańców.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubicz
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone zostało w 2011
roku, ocena aktualności studium i planów miejscowych przeprowadzona została w 2016 roku.
Zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Wójt przedstawia Radzie Gminy wyniki analiz będących podstawą oceny
aktualności studium i planów miejscowych co najmniej raz w czasie kadencji.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na obszarze gminy obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
51 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planami miejscowymi pokryte
jest ok. 28% powierzchni gminy.
W roku 2020 uchwalono 4 uchwały w sprawie zmian miejscowych planów. Podjęto 4 uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowych planów.
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Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Lubicz w latach 2019 -2023
Mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz obejmuje 94 lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach
stanowiących własność gminy oraz użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami.
Prognoza wielkości zasobu na lata 2019 - 2023
L.p. Opis własności
Budynki stanowiące w całości własność gminy Lubicz, w
1
tym:
lokale socjalne
lokale komunalne
2
Budynki w zarządzie gminy Lubicz, w tym
lokale socjalne
lokale komunalne
Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
3
Lubicz, w tym:
lokale socjalne
lokale komunalne

2019 2020 2021 2022 2023
9
8
9
9
9
39
13
3
32
4

33
9
3
23
7

8
33
8
3
19
8

8
33
3
5
13

8
33
3
5
13

20

28

32

3
46

3
46

Gmina posiada 39 lokali położonych w budynkach będących w całości jej własnością. Są to
budynki położone w miejscowościach:
1) Brzeźno 16 (3 lokale);
2) Grabowiec 28 (7 lokali );
3) Lubicz Dolny – ul. Toruńska 17 (4 lokale);
4) Lubicz Górny – ul. Warszawska 3 (6 lokali), ul. Boczna 4 (4 lokale), ul. Boczna 4a
(1 lokal), ul. Boczna 4 b (1 lokal );
5) Młyniec Pierwszy – ul. Bierzgalska 10 (3 lokale);
6) Nowa Wieś 20 (1 lokal);
7) Złotoria – ul. Toruńska 46 (2 lokale) i ul. Pomorska 21 (1 lokal);
8) Grębocin – ul. Szkolna 8 (4 lokale);
9) Mierzynek 74 ( 2 lokale).
Na prawach współwłasności Gmina posiada 13 budynków, w których jest właścicielem 35 lokali
mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w miejscowościach:
1) Grabowiec 12 (4 lokale na 8 ogółem) i Grabowiec 19 (2 lokale na 5 ogółem);
2) Gronowo 66 ( 3 lokale na 5 ogółem ); Gronowo 70 ( 3 lokale na 4 ogółem);
3) Grębocin – ul. Karwowskiego 5 ( 5 lokali na 7 ogółem);
4) Jedwabno 47 ( 1 Lokal na 5 ogółem);
5) Krobia n/Szosą 51 ( 1 lokal na 2 ogółem);
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6) Lubicz Dolny – ul. Młyńska 1 ( 1 lokal na 5 ogółem), ul. Toruńska 13 ( 3 lokale na 6 ogółem),
7) Lubicz Górny ul. Lipnowska 43 ( 4 lokale na 13 ogółem);,
8) Mierzynek 11 (1 lokal na 2 ogółem);
9) Rogówko 72 ( 2 lokale na 4 ogółem);
10) Złotoria ul. Toruńska 44 ( 2 lokale na 3 ogółem).
Z mieszkaniowego zasobu Gminy wydzielono 3 lokale na wynajem jako lokale socjalne.
Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Lubicz:
1) ul. Lipnowska 51 ( 4 lokale na 7 ogółem);
2)ul. Dworcowa 29 ( 3 lokale na 7 ogółem);
3)ul. Dworcowa 44 ( 8 lokali na 11 ogółem);
4) ul. Boczna 6 ( 5 lokali na 7 ogółem).
Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje:
1)1 budynek wybudowany w ok. 1850 roku;
2)8 budynków wybudowanych w ok. 1900 roku;
3)8 budynków wybudowanych w ok. 1920 roku;
4)9 budynków wybudowanych w ok. 1940 roku;
5)1 budynek wybudowany w ok. 1970 roku;
6)1 budynek / przebudowa pralni/ w 2002 roku;
7)1 budynek / przebudowa garażu/ w 2003 roku.
W roku 2020 dokonano remontu lokalu przy ul. Toruńskiej 17. Potrzeby remontowe budynków
i lokali wynikają z konieczności: utrzymania stanu technicznego na poziomie zapewniającym
bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie użytkowania, ochrony zdrowia mieszkańców lokali,
zapewnienia użytkowania budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń oraz urządzeń
związanych z budynkami zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienia warunków
umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzenie
ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową, zapewnienia i utrzymania
wymaganego stanu estetycznego budynków, zapewnienia możliwości racjonalnego korzystania
z energii elektrycznej poprzez działania termomodernizacyjne.
Wysokość stawki czynszu za najem lokali komunalnych wynosi 2 zł, natomiast za Socjalne 50 %
stawki, czyli 1 zł z uwzględnieniem czynników zwiększających i zmniejszających ostatnia
podwyżka czynszu miała miejsce w 2017 r.
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Gmina posiada budynek w Lubiczu Górnym, który posiada nakaz opróżnienia. Na 6 lokali zostały
opróżnione 5, gdyż jedna rodzina nie wyraża zgody na przekwaterowanie z miejsca obecnego
zamieszkania – sprawę skierowano do sądu z pozwem o eksmisję. W przypadku pozytywnego
wyroku sądu – lokatorzy zostaną przekwaterowani do lokalu przygotowanego i dostosowanego
przy ul. Toruńskiej 17 w Lubiczu Dolnym.
Zasób mieszkaniowy nie pokrywa się z potrzebami naszych mieszkańców na koniec roku 2020
liczba wniosków osób oczekujących na przydział lokalu wynosiła 274.
W roku 2020 – nie dokonano sprzedaży, żadnego lokalu.

Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały ustawowo włączone do katalogu zadań
samorządów terytorialnych (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym).
W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami. Z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami wynika obowiązek sporządzenia przez wójta gminy Gminnego Programu Opieki Nad
Zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat.
3 września 2020 roku Rada Gminy Lubicz uchwałą Nr XXIII/314/20 przyjęła „Gminny Program
Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy Lubicz”. Celem programu jest rozpoznanie
stanu zachowania dziedzictwa gminy, zahamowanie degradacji substancji zabytkowej
i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego
wizerunku gminy. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy Lubicz”
uzyskał wymaganą prawem pozytywną opinię Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy
Lubicz” zawiera zestawienie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków oraz
zestawienie stanowisk archeologicznych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.
Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Programu opieki nad zabytkami dla
Gminy Lubicz na lata 2020 – 2024” jest ukierunkowanie polityki Samorządu Gminnego, służącej
podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz
koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz
upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to uzupełniający dokument
w stosunku do innych aktów planowania gminnego. Zadaniem Programu jest także organizacja
działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji
powyższego założenia niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87
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ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do których
należą:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami;
- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
- zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Gminy, w tym także
rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa i figurujących ewidencji
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
- wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad
zabytkami;
- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie miejscowych
planów

zagospodarowania

przestrzennego

oraz

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz obejmuje sołectwo Lubicz Górny, w którym
znajduje się przestrzeń zdegradowana w postaci obszaru poprzemysłowego. W odpowiedzi na
problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych wyznaczono
odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz
przestrzenno-funkcjonalnej. Poniżej sformułowane cele są pochodną wizji określającej stan
końcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane na osiąganie efektów procesów
rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Do każdego z celów rewitalizacji przypisano
konkretne kierunki działań. Stanowią one zestawienie najważniejszych grup działań
pozwalających na osiąganie założonych celów.
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Wskaźniki zawarte w LPR.
Nazwa wskaźnika
Rok bazowy
Rok docelowy
Cel 1: Ożywienie społeczne centrum Lubicz Górnego
Udział bezrobotnych w ludności
6,12%
5,63%
w wieku produkcyjnym
Udział osób w gospodarstwach
domowych korzystających ze
8,32%
7,98%
środowiskowej pomocy
społecznej w ludności ogólnej
Liczba przestępstw
0,3
0,0
młodocianych na 1000
mieszkańców
Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
0
105 osób
społecznym, u których wzrosła
aktywność społeczna
Liczba wspartych obiektów
9 szt.
infrastruktury zlokalizowanych
0
na rewitalizowanych obszarach
Powierzchnia obszarów objętych
0
1 730 m2
rewitalizacją
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Przedsięwzięcia zapisane w LPR Gminy Lubicz na lata 2016-2023:
1. Spotkania z pasją – edycja 2019
2. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”
3. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”
4. Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”
5. „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam”
6. Klub Młodzieżowy "Boczna 4”
7. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu
8. Lato na kółkach
9. Spotkania seniorów
10. Spotkania dzieci i młodzieży
11. Aktywna gmina
12. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.
Etap I
13. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej.
Etap II
14. Utworzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Lubiczu Górnym poprzez rewitalizację
obszaru leśnego na działce nr 2014/18 pom. ul. Widokową, Piaskową, Polną i Zdrojową
15. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym
16. Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną
i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz
Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Lubicz ma na celu zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery. Działania te podejmowane są zarówno przez Gminę Lubicz,
gminne jednostki organizacyjne, mieszkańców gminy, jak również działające na terenie gminy
jednostki usługowe i przemysłowe.

Działania inwestycyjne:
➢ Budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym – Lubicz Górny,
ul. Piaskowa 23,dz.nr 40/17 i 461/2 ob.0011,87-162 Lubicz.
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➢ Przebudowa systemu CO w Szkole Podstawowej w Złotorii – Złotoria ul. Pomorska 11,
dz. nr 73, ob. 0019, 87-162 Lubicz.

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz
na lata 2014 – 2020
Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych
narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Obowiązek jej opracowania wynika wprost z art.
16b i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
Celem

niniejszego

opracowania

jest

podsumowanie

realizacji

„Strategii

Integracji

i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubicz na lata 2014-2020”, przyjętej
Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XLIX/575/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku, za rok 2020.
Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Lubicz na lata 2014-2020”.
Realizacja poszczególnych celów przyjętych w ramach Strategii przede wszystkim miała na celu
poprawienie standardów życia wszystkich mieszkańców gminy Lubicz, w tym zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu poprzez
realizację szeregu zadań ustawowych (m.in. wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych,
realizację usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

pracę

socjalną,

asystenturę

rodzinną,

Zespół

Interdyscyplinarny

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ) oraz realizację projektów (m.in. Klub Senior +, Klub
Wsparcia Seniora w Kopaninie, Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”, Centrum Aktywności
Lokalnej „Boczna 4”, projekt socjalny „Choć pomaluj mój świat”, i „Wigilia 2020) zmierzał do
poprawy sytuacji rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. osób
bezrobotnych, osób w wieku senioralnym, samotnych, niepełnosprawnych, schorowanych,
dotkniętych przemocą w rodzinie oraz ubogich.
Rada Gminy Lubicz Uchwałą nr XXV/351/20 z dnia 17 grudnia 2020r przyjęła do realizacji
„Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubicz na lata 20212026”, która stanowi swoistą kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Ponadto
zawiera aktualną diagnozę społeczną oraz opisuje sytuację bieżącą, ale również stara się
prognozować i przewidywać zakres problemów społecznych. Zwraca uwagę na najpilniejsze
kwestie, które wymagają regularnej pracy, standaryzacji usług, a także wdrożenia nowatorskich
metod w kolejnych latach.
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Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020 - 2022
Realizacja „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020-2022” w 2020 roku
została w dużej mierze zdominowana przez wybuch pandemii koronawirusa. Nakładane
obostrzenia określały pracę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu oraz innych
instytucji działających na rzecz wspierania rodziny.
Asystenci rodziny z racji na zagrożenie epidemiologiczne przez długi okres czasu wykonywali
swoją pracę w sposób hybrydowy, częściowo zdalny, a częściowo poprzez wizyty w środowisku.
Wszystkie wizyty asystentów rodziny odbywały się w reżimie sanitarnym. Niejednokrotnie
rozmowy z członkami rodzin objętych asystenturą rodziny odbywały się na świeżym powietrzu.
Jednocześnie wykorzystywano możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem komunikatorów
społecznych jak „Skype”, „WhatsApp” lub „Facebook”. Asystenci rodziny podejmowali regularne
kontakty telefoniczne z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klas, czy też innymi członkami
rodziny, niezamieszkującymi wspólnie.
W reżimie sanitarnym zorganizowano projekty socjalne, odbywające się w trakcie letnich wakacji,
jak Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” oraz „Chodź, pomaluj mój świat”. Ze względu na
wybuch pandemii z opóźnieniem rozpoczął się projekt socjalny „Aktywizacja w KIS „Nad
Drwęcą”.
Prowadzono także postepowania w sprawie „Niebieskich Kart”. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubiczu gwarantował wsparcia specjalistyczne w postaci stałego dostępu do
psychologa, a ponadto zapewniona została ciągłość pracy socjalnej oraz wsparcie finansowe.
Kontakty między pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
a przedstawicielami szkół i przedszkoli oraz służby kuratorskiej również zdominowane były przez
pandemię koronawirusa, dominowała forma pracy zdalnej. Kontakt ten odbywał się na bieżąco
i wynikał zarówno z potrzeb pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych służb,
współpracujących z organami pomocy społecznej.
Z racji na trwającą pandemię koronawirusa działania podejmowane zazwyczaj bezpośrednio
w środowisku, w kontakcie osobistym z klientami, częściowo zostały zastąpione przez pracę
zdalną, niejednokrotnie bez osobistego kontaktu, co niewątpliwie utrudniało pracę organom
pomocy społecznej.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 - 2020
Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 jest ograniczenie na terenie gminy
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Lubicz rozmiaru i skutków zjawiska przemocy w rodzinie. Niniejszy cel programu może zostać
osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
➢ profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
➢ ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
➢ działania na rzecz sprawców przemocy w rodzinie,
➢ profesjonalizacja służb realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i wsparcia rodzin zagrożonych bądź
uwikłanych w uzależnienia, przemoc domową, wykluczenie społeczne i inne zjawiska
patologiczne, działającymi m. in. na podstawie niniejszego Programu były: Punkt Konsultacyjny,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powoływał grupy robocze w celu rozwiązywania problemów
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W grupach
roboczych pracowali przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu
(pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), Komisariatu Policji w Dobrzejewicach
(dzielnicowi), Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubiczu, kuratorzy
sądowi, pedagodzy szkolni. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wskazywał sposób
pracy grup roboczych poprzez formę pracy zdalnej – w oparciu o kontakt telefoniczny.
Opracowano wytyczne w zakresie realizacji procedury „Niebieskiej Karty” w okresie pandemii
wirusa Sars-Cov-2. Mieszkańcy gminy Lubicz doświadczający przemocy w rodzinie, uwikłani
w przemoc lub nią zagrożeni, korzystali z nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego,
prawnego, socjalnego oraz konsultacji terapeuty uzależnień.
W roku 2020 wszczęte zostały 32 procedury „Niebieskie Karty", z czego 17 wszczęli
funkcjonariusze Policji, 14 pracownicy socjalni, natomiast 1 przedstawiciele oświaty. Łącznie
w roku 2020 prowadzonych było 49 procedur „Niebieskie Karty”, w tym 17 kontynuowanych z
lat poprzednich.
Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla gminy Lubicz na lata 2016 – 2020 finansowana była ze środków gminy
oraz ze środków zewnętrznych, pozyskanych na realizację programów osłonowych, programów
rządowych i innych, których realizacja wpisywała się w cele zawarte w tym programie.
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Program Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017 - 2020
Program Wspierania Seniorów zakłada osiągnięcie następujących celów:
➢ poprawa sytuacji finansowej seniorów,
➢ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia seniorów,
➢ zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych
oraz sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,
➢ zmniejszenie izolacji seniorów,
➢ zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb kulturalnych, sportowych i integracyjnych,
➢ budowanie więzi rodzinnych i świadomości społeczeństwa na temat odpowiedzialności
rodziny za seniora,
➢ podnoszenie umiejętności opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad seniorem
zależnym.
Był to pierwszy kompleksowy program skierowany do grupy senioralnej. Jego głównym
założeniem był skuteczny system opieki oraz wsparcia dla seniorów w gminie Lubicz, zmierzający
do zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, aktywizacji społecznej, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu i izolacji, jak również umożliwienia dostępu do szeroko zakrojonej
pomocy w postaci usług opiekuńczych oraz dostępu do wydarzeń kulturalnych, sportowych
i prozdrowotnych.
Celem programu było powołanie i rozwój instytucji wspierających seniorów, zapewnienie stałego
ich finansowania – opartego się na środkach własnych gminy oraz zewnętrznych: europejskich
i krajowych. Działania wynikające z Programu Wspierania Seniorów miały na celu zapobieganie
sytuacjom kryzysowym poprzez podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz
organizacji czasu wolnego.
W 2020 roku funkcjonowanie programu pozwalało na integrację środowiska seniorów głównie
poprzez udział w dwóch Klubach Wsparcia Seniorów, realizowanych w ramach programu
„Senior +” oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowano projekt socjalny „Wigilia
2020”, świadczono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, wypłacano zasiłki stałe, okresowe,
celowe z tytułu wieku, niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby, w razie potrzeby
kierowano do DPS.
Rok 2020 był ostatnim rokiem realizacji „Programu Wspierania Seniorów na lata 2017-2020”.
Osiągnięcie zamierzonych celów programu przyczyniło się do poprawy sytuacji materialno –
bytowej seniorów, podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat roli seniora w rodzinie
i społeczeństwie, zapobiegania i ograniczania negatywnych konsekwencji wynikających z izolacji
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i wykluczenia społecznego seniorów, zwiększenia ilości dostępnych usług opiekuńczych,
polepszenia funkcjonowania seniorów w rodzinie i społeczeństwie, propagowania postaw
proaktywnych i prozdrowotnych wśród seniorów, zwiększenia dostępności do wydarzeń
kulturalnych i sportowych dla seniorów.
Rada Gminy Lubicz uchwałą Nr XXV/349/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. przyjęła do realizacji
„Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 20212023”, który stanowi swoistą kontynuację działań realizowanych w poprzednich latach. Ponadto
zawiera aktualną diagnozę społeczną oraz opisuje sytuację bieżącą, ale również stara się
prognozować i przewidywać zakres problemów społecznych. Zwraca uwagę na najpilniejsze
kwestie, które wymagają regularnej pracy, standaryzacji usług, a także wdrożenia nowatorskich
metod w kolejnych latach w pracy z osobami w wieku senioralnym oraz z osobami
niesamodzielnymi.

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 - 2035”
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz została opracowana w celu
przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza, w tym ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji, zwiększenia bezpieczeństwa
ruchu, zaproponowanie rozwiązań promujących ruch rowerowy i transport publiczny.
Do podstawowych strategicznych założeń należy zaliczyć:
•

Rozwój infrastruktury rowerowej

•

Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

•

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów

•

Promocja elektromobilności wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz prywatnych
przewoźników

•

Wymiana floty pojazdów gminnych na elektryczne

•

Ograniczanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlania ulic

Przedsięwzięcia racjonalizujące wykorzystanie energii
W odniesieniu do infrastruktury miejskiej oraz dróg rowerowych i pieszych
− Rozbudowa ścieżek rowerowych
− Uruchomienie roweru gminnego
− Odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie przejść dla pieszych, chodników, ścieżek
rowerowych
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− Rozwój infrastruktury ładowania
W odniesieniu do działań Urzędu
− stosowanie zielonych zamówień publicznych w obszarze transportu, wywozu odpadów
itd.,
− utworzenie komórki odpowiedzialnej za transport w gminie,
− zakup nowych niskoemisyjnych samochodów gminnych,
− promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców,
− promocja odnawialnych źródeł energii w transporcie,
− wdrażanie rozwiązań typu Smart City.
Realizacja Strategii nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko
i zdrowie mieszkańców. Założenia Strategii wskazują działania zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Tak więc dla Gminy nie wpłynie ona negatywnie na stan środowiska
na tym obszarze. Nie przewiduje się zatem wystąpienia negatywnych oddziaływań
skumulowanych, długotrwałych oraz nieodwracalnych.
Realizacja działań planu nie spowoduje także wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, ani zagrożenia
dla środowiska. Wszelkie oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały (czas trwania
inwestycji). Zapisy Strategii wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla poszczególnych
komponentów środowiska.
Nie przewiduje się zagrożenia dla wód i ziemi. Poszczególne inwestycje będą wymagały
indywidualnego podejścia. Dokument nie może negatywnie wpłynąć na stan środowiska, gdyż
zawiera wszystkie wytyczne z dokumentów strategicznych oraz obowiązujących aktów prawnych.
Ogólne zapisy wskazują, że realizacja nie powinna także wpłynąć na pogorszenie stanu
zanieczyszczenia powietrza ani obszaru Gminy, ani jej otoczenia. Przeciwnie Dokument zawiera
szereg możliwości, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska.
Strategia elektromobilności w swoim założeniu realizuje politykę rozwoju regionu w oparciu
o zasadę zrównoważonego rozwoju, polegająca na zintegrowaniu polityki środowiskowej,
gospodarczej i społecznej w taki sposób, aby nie naruszyć równowagi w przyrodzie. Wymaga to
traktowania

zasobów

środowiska

jak

ograniczonych

zasobów

gospodarczych

oraz

wykorzystywania kapitału przyrodniczego w sposób pozwalający na zachowanie funkcji
ekosystemów w perspektywie długookresowej. Ta podstawowa zasada gwarantuje, że przyjęte
w Strategii cele oraz strategiczne kierunki działania sprzyjają zachowaniu środowiska regionu
w odpowiednim stanie.
Strategia ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju Gminy,
zarówno w strefie przestrzennej, jak również w gospodarczej i społecznej. Planowane inwestycje
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i zadania przyczynią się w zdecydowany sposób do poprawy jakości środowiska na terenie gminy
szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza.
Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych w Strategii
ograniczać się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac
budowlanych związanych z planowaną inwestycją związanych z wykonaniem prac termo
modernizacyjnych, remontami i modernizacja dróg, wykonaniem ścieżek pieszo rowerowych),
który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych,
czy też zwiększoną emisją pyłów. Negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze
związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi,
o lokalnym charakterze, prace będą wykonywane na terenie zabudowanym i nie będą odbiegać od
prowadzonych obecnie prac. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie znikome,
mniejsze w stosunku do stanu obecnego.
Oddziaływania skumulowane będą związane z jednoczesną realizacją w kilku zadań w tym samym
czasie, na sąsiadujących terenach (akumulacja wpływów w czasie i przestrzeni). Związane będą
z okresowym zwiększeniem hałasu i zanieczyszczenia powietrza związanego z etapem prac
budowlanych. Należy jednak podkreślić, że natężenie i zakres przewidywanych oddziaływań
skumulowanych będą niewielkie. Będą to oddziaływania krótkoterminowe, ograniczone do czasu
trwania prac budowlanych.
Zadaniem prognoz, wykonywanych na najwcześniejszym etapie planowania i podejmowania
decyzji, jest przede wszystkim zidentyfikowanie możliwości wystąpienia oddziaływań na
środowisko oraz określenie ich przybliżonej siły i kierunku, po to by umożliwić skorygowanie
celów i założeń rozpatrywanego dokumentu, aby jego potencjalne oddziaływania negatywne
(zwłaszcza te najsilniejsze) mogły ulec zmniejszeniu, a oddziaływania pozytywne (zwłaszcza te
najsłabsze) zwiększeniu.
Planowane w strategii kierunki mają na celu poprawienie m.in. jakości środowiska przyrodniczego
Gminy, zarówno w aspekcie rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, społecznego i w aspekcie
ekologicznym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis art.4 ust.3
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje zadania
wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na
rok 2020.
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Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia oraz
zmiany struktury spożycia napojów alkoholowych.
Głównym celem działań komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów
alkoholowych oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z istniejącymi problemami.
Ponadto realizuje ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Do GKRPA w Lubiczu w roku 2020 wpłynęło 17 informacji, wniosków dotyczących wszczęcia
procedury zobowiązania do leczenia uzależnień. GOPS zainicjował rozpoczęcie procedury
w 1 sprawie, 5 wniosków wpłynęło od Zespołu Interdyscyplinarnego, 5 od policji, 5 spraw od
rodzin oraz jedna z GKRPA w Toruniu (zmiana miejsca zamieszkania). Komisja spotykała się
18 razy.
W roku 2020 w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym przeprowadzono:
W roku 2020 w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym przeprowadzono 337 rozmów, podczas
48 dyżurów w trakcie 336 przepracowanych godzin, udzielono 131 teleporad (podczas pracy
z domu w trybie Home-Office). Praca terapeuty w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym była
oparta na elementach terapii poznawczo- behawioralnej, dialogu motywującym oraz terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ściśle współpracował
z Urzędem Gminy Lubicz, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS,
Zespołem Interdyscyplinarnym, Kuratorami Sądowymi, Asystentami Rodziny, Oddziałami
Leczenia Uzależnień i Poradniami Leczenia Uzależnień oraz Grupą Anonimowych Alkoholików
"DRWĘCA".
W 2020 roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice, w których zajęcia pozalekcyjne odbywały
się w miejscowościach: Brzezinko (zajęcia plastyczne i sportowe), Grębocin (zajęcia opiekuńczowychowawcze i sportowo-rekreacyjne), w Krobia (zajęcia z tkactwa i z ceramiki), Lubicz Dolny
(zajęcia z ceramiki), Lubicz Górny (zajęcia socjoterapeutyczne), Młyniec Pierwszy (zajęcia
artystyczno-plastyczne), Złotoria (zajęcia tenisa stołowego). W „Białych Feriach” łącznie wzięło
udział ok.100 dzieci a 20 dzieci (ze świetlicy TPD O/Toruń) uczestniczyło w letnim wyjeździe –
kolonii wypoczynkowej w ośrodku BANDARI w Chełmnie.
W 2020 roku odbyły się 2 spotkania zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny
podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, diagnozuje problem
przemocy w rodzinie oraz podejmuje działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie;
tworzył grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do składu grup roboczych powoływani byli
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przedstawiciele GOPS (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), GKRPA, Policji
(dzielnicowi), oświaty(pedagodzy szkolni) oraz kuratorzy sądowi. W 2020 r. powołano 32 grupy
robocze, które odbyły 198 spotkań.
W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, przedstawiciele
instytucji wszczęli w 2020 r. 32 procedury „Niebieskiej Karty" wśród rodzin z terenu gminy.
Kontynuowano z 2018 r. – 3 procedury „Niebieskiej Karty”, z 2019 r. 14 procedur, co daje łącznie
49 prowadzonych procedur w 2020 roku.
W 2020 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, polegające na
prowokacji. Było to „Szkolenie terenowe dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży
napojów alkoholowych wraz z zakupem kontrolowanym Tajemniczy Klient” (forma terenowa).
Przedsiębiorców korzystających z zezwolenia na handel napojami alkoholowymi objęto
powyższymi działaniami w celu zidentyfikowania istniejącego stanu rzeczy dotyczącego
prowadzonej polityki sprzedażowej i postawy względem podawania alkoholu osobom
niepełnoletnim, a także uświadomienia i poinstruowania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży.

Program 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 2020
Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne powierzone przez Wójta Gminy
Lubicz, a także prowadziły swoją działalność statutową otrzymywały wsparcie w rozwoju swojej
aktywności.
Gmina Lubicz wspiera działalność miejscowych czterech Klubów Seniora i dwóch Stowarzyszeń
Kulturalnych, poprzez finansowanie ich szkolenia muzycznego oraz kosztów wyjazdów
i uczestnictwa w różnego rodzaju przeglądach twórczości, a także poprzez udostępnianie
pomieszczeń do spotkań klubów oraz prób muzycznych dla działających przy klubach chórów. Na
ich działalność Gmina przeznaczyła 30 000,00 zł.
Gmina Lubicz wspiera działalność lokalnych Klubów Sportowych poprzez przyznawane co roku
dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie.
Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania
rozwoju sportu w Gminie Lubicz ogłoszony został w dniu 12 lutego 2020 r., a termin na składanie
ofert wyznaczony został na 5 marca 2020 r. Kwota dotacji celowej na ten cel wynosiła
119 300,00 zł.
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Gmina Lubicz ogłosiła również otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
związanych z realizacją zadań gminy w roku 2020 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci
i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz ogłoszony został w dniu 27 maja 2020 r., a termin na składanie
ofert wyznaczony został na 18 czerwca 2020 r. Kwota dotacji celowej na ten cel wyniosła
6 000,00 zł.
Gmina Lubicz współpracowała również ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, której to zlecała
świadczenie usług w zakresie: dostarczania korespondencji urzędowej, kolportażu ulotek, gazetki
gminnej, dowozu dzieci autystycznych do szkoły, usług porządkowych i remontowych oraz
zmgławiania i ozonowania w ramach dezynfekcji covidowej.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W 2020 roku Rada Gminy Lubicz podjęła sto dwadzieścia dwie uchwały. Odbyło się osiem
posiedzeń komisji połączonych oraz osiem sesji Rady Gminy.
Realizacja uchwał Rady Gminy Lubicz w 2020 roku – szczegółowe zestawienie

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa referatu/jednostki organizacyjnej oraz nr i tytuł uchwały

REFERAT ORGANIZACYJNY
UCHWAŁA NR XVIII/238/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady
Gminy Lubicz
UCHWAŁA NR XVIII/246/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora
Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz
z odpowiedzią na skargę
UCHWAŁA NR XX/265/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
UCHWAŁA NR XXII/290/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania
UCHWAŁA NR XXII/292/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz
z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
UCHWAŁA NR XXII/294/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
odwołania Skarbnika Gminy Lubicz

Status uchwały

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

UCHWAŁA NR XXII/302/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego dotyczącej
dofinansowania pieniężnego lub rzeczowego (tablety)
rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci
w gminie Lubicz oraz utworzenia miejsc i pomieszczeń,
gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla
osób potrzebujących
UCHWAŁA NR XXIII/303/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
powołania Skarbnika Gminy Lubicz
UCHWAŁA NR XXIII/314/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata
2020-2024 dla Gminy Lubicz”
UCHWAŁA NR XXIII/316/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej projektu inwestycji
„Budowa obiektu mostowego wraz z drogą dojazdową
klasy G na odcinku od ul. Małgorzatowo do DW nr 657
w Nowej Wsi”
UCHWAŁA NR XXIII/317/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia fragmentu
ul. Leśnej w Lubiczu Dolnym
UCHWAŁA NR XXIII/318/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia wniosku o przystąpienie do zmiany
studium zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubicz
UCHWAŁA NR XXIII/319/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia wniosku o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego działek położonych
przy ul. Księżycowej w Grębocinie
UCHWAŁA NR XXIII/320/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Złotoria
UCHWAŁA NR XXIV/337/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz
UCHWAŁA NR XXV/358/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia wniosku o zmianę planu
zagospodarowania przestrzennego działek położonych
w miejscowości Jedwabno
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
UCHWAŁA NR XVIII/239/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych
przy drodze nr 52 na obszarach
UCHWAŁA NR XVIII/240/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Złotoria
UCHWAŁA NR XIX/249/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Dolny
UCHWAŁA NR XIX/250/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grębocin
UCHWAŁA NR XIX/251/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny
UCHWAŁA NR XIX/252/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Krobia oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
UCHWAŁA NR XX/262/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Krobia
UCHWAŁA NR XX/263/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Złotoria
UCHWAŁA NR XX/264/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zamiany
nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości
Złotoria
UCHWAŁA NR XXI/276/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Złotoria oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
UCHWAŁA NR XXI/277/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy
UCHWAŁA NR XXI/278/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy
UCHWAŁA NR XXI/279/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Młyniec Pierwszy

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

UCHWAŁA NR XXI/280/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Lubicz Górny i
Krobia
UCHWAŁA NR XXII/296/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Grębocin
UCHWAŁA NR XXII/301/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek
UCHWAŁA NR XXIII/309/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
położonej w miejscowości Lubicz Dolny
UCHWAŁA NR XXIII/310/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Gronowo
UCHWAŁA NR XXIII/311/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Lubicz Dolny
UCHWAŁA NR XXIII/312/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Gronówko
UCHWAŁA NR XXIV/325/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
zbycia nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Lubicz Dolny
UCHWAŁA NR XXIV/326/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
gruntowej położonej w miejscowości Złotoria
UCHWAŁA NR XXIV/327/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
UCHWAŁA NR XXIV/328/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Lubicz Górny i Krobia
UCHWAŁA NR XXIV/329/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany miejscowego planu

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

uchylona

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

w trakcie realizacji

zrealizowana
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz
Górny i Krobia
UCHWAŁA NR XXIV/330/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. 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
UCHWAŁA NR XXIV/331/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi
Grabowiec
UCHWAŁA NR XXV/344/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Lubicz Górny
UCHWAŁA NR XXV/345/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Grębocin
UCHWAŁA NR XXV/346/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Krobia
REFERAT FINANSOWY
UCHWAŁA NR XVIII/236/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
UCHWAŁA NR XVIII/237/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu na 2020 rok
UCHWAŁA NR XVIII/248/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. ” w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu
na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko
przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-RogówkoLubicz Dolny”
UCHWAŁA NR XIX/257/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
UCHWAŁA NR XIX/258/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
UCHWAŁA NR XX/271/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.

w trakcie realizacji

zrealizowana

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

UCHWAŁA NR XX/272/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
UCHWAŁA NR XXI/287/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa drogi
powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz
Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km”
UCHWAŁA NR XXI/288/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Lubicz na 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/289/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
UCHWAŁA NR XXII/291/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za
rok 2019
UCHWAŁA NR XXII/299/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020r.
UCHWAŁA NR XXII/300/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
UCHWAŁA NR XXIII/304/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 03 września 2020 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020r.
UCHWAŁA NR XXIII/305/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 03 września 2020 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz
UCHWAŁA NR XXIV/321/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz
na 2020 r.
UCHWAŁA NR XXIV/322/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. o zmianie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz
UCHWAŁA NR XXV/341/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020
UCHWAŁA NR XXV/342/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2020r.
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UCHWAŁA NR XXV/343/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubicz
REFERAT PODATKOWY
UCHWAŁA NR XXIV/338/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
UCHWAŁA NR XXIV/339/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień od tego podatku
UCHWAŁA NR XXIV/340/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
REFERAT PROMOJI I KOMUNIKACJI
SPOŁECZNEJ
UCHWAŁA NR XXV/348/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021
– 2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju
REFERAT ROLNICTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA
UCHWAŁA 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
nowego źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz,
związanych z likwidacją starych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym
UCHWAŁA NR XX/261/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Lubicz w 2020 roku
UCHWAŁA NR XXII/293/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
uchwalenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju
Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 2035”
UCHWAŁA NR XXIII/308/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. 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
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UCHWAŁA NR XXIV/332/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. 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
REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI
UCHWAŁA NR XXI/284/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
UCHWAŁA NR XXIII/307/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Lubicz na lata 2013-2032”
UCHWAŁA NR XXV/347/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu,
transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru
Gminy Lubicz z wykorzystaniem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu
SAMODZIELNE STANOWISKO ds.
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
UZALEŻNIEŃ
UCHWAŁA NR XX/266/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2019”
UCHWAŁA NR XX/267/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
UCHWAŁA NR XXI/273/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. 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 2019
UCHWAŁA NR XXI/274/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

47

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”
UCHWAŁA NR XXIII/313/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2020”
UCHWAŁA NR XXIV/335/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2020”
UCHWAŁA NR XXIV/336/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. 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
UCHWAŁA NR XXV/352/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2020”
UCHWAŁA NR XXV/353/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021”
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU
UCHWAŁA NR XX/259/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na
lata 2016-2023
UCHWAŁA NR XX/268/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
„Nad Leśnym Potokiem” w miejscowości Grabowiec
UCHWAŁA NR XXI/285/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
„Powrotna” w miejscowościach Krobia i Mierzynek
UCHWAŁA NR XXI/286/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
„Zielona Łąka” w miejscowości Grębocin
UCHWAŁA NR XXV/354/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubicz
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UCHWAŁA NR XXV/355/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy "Agrestowa" w miejscowości Krobia
UCHWAŁA NR XXV/356/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy "Truskawkowa" w miejscowości Grębocin
SAMODZIELNE STANOWISKO ds. DRÓG
UCHWAŁA NR XVIII/245/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za
zajęcie pasa drogowego
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UCHWAŁA NR XVIII/247/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
utworzenia, ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie
„Senior+”
UCHWAŁA NR XIX/254/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia oraz
ustalenia zasad uczestnictwa w Klubie „Senior+”
UCHWAŁA NR XIX/255/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia
Klub „Senior+”
UCHWAŁA NR XIX/256/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
UCHWAŁA NR XX/269/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod
nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015- 2020, edycja 2020 r.
UCHWAŁA NR XX/270/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji wniosku o dofinansowanie zadania pod
nazwą: Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”
realizowanego w ramach projektu grantowego pod
nazwą „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy
Działania „Podgrodzie Toruńskie””
współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny
UCHWAŁA NR XXI/281/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubiczu za rok 2019
UCHWAŁA NR XXI/282/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
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Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata
2020-2022
UCHWAŁA NR XXI/283/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
wniosku o dofinansowanie projektu pt. Klub Wsparcia
Seniora "Nad Drwęcą" w Lubiczu
UCHWAŁA NR XXIV/333/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: „Kujawsko
– Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.
UCHWAŁA NR XXIV/334/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. 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
UCHWAŁA NR XXV/349/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Programu Wspierania Seniorów oraz Osób
Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021-2023
UCHWAŁA NR XXV/350/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Lubicz na lata 2021 – 2025
UCHWAŁA NR XXV/351/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Lubicz na lata 2021-2026
ZESPÓŁ EKONOMICZNO –
ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
UCHWAŁA NR XVIII/241/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia kryteriów
uwzględniających na drugim etapie rekrutacji do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest
organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych
za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych
kryteriów
UCHWAŁA NR XVIII/242/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubicz, liczby punktów

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

w trakcie realizacji

50

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

przyznawanych za poszczególne kryteria oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów
UCHWAŁA NR XVIII/243/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020r.
UCHWAŁA NR XXI/275/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie czasowego zwolnienia
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szklonego w roku kalendarzowym, w
którym kończą 6 lat, w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Lubicz oraz z opłat
za wyżywienie w przedszkolach publicznych,
oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych i
szkołach publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Lubicz w związku z
czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
UCHWAŁA NR XXII/295/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok
szkolny 2020/2021
UCHWAŁA NR XXIII/306/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie trybu i
kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
UCHWAŁA NR XXIV/323/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w
Gminie Lubicz za rok szkolny 2019/2020
UCHWAŁA NR XXIV/324/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. 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
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU
SP. Z O.O
UCHWAŁA NR XVIII/244/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie dopłaty
do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XIX/253/20 RADY GMINY LUBICZ
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2020r
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UCHWAŁA NR XXII/298/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie dopłaty
do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XXIII/315/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 3 września 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie
bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego
własność Gminy Lubicz
UCHWAŁA NR XXV/357/20 RADY GMINY
LUBICZ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopłaty
do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
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