Rada Gminy Lubicz

Protokół nr XXXI/21
XXXI Sesja odbyła się w dniu 27 maja 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi.
Obrady rozpoczęto 27 maja 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:00 tego samego dnia.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Zbigniew Barcikowski
2. Zbigniew Bombolewski
3. Justyna Dejewska
4. Jerzy Guranowski
5. Małgorzata Jurkiewicz
6. Teresa Klawińska
7. Jolanta Nikiel
8. Aldona Peregonczuk
9. Juliusz Przybylski
10. Marcin Różycki
11. Kazimierz Rybacki
12. Jarosław Rybiński
13. Zbigniew Szczepański
14. Danuta Wojciechowska
15. Krzysztof Zając
1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski otworzył XXXI sesję. Powitał
uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.
c) zgłaszanie spraw do porządku
Nie zgłoszono żadnych spraw do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z poprzedniej, XXX sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
Sprawozdanie obejmuje okres 30.04.2021 r. – 26.05.2021 r.:
• 20 spotkań z mieszkańcami
• 30 kwietnia – walne zgromadzenie Zakładu Usług Komunalnych

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

5 maja – rozmowa z przedstawicielem firmy ‘DINO’ na temat uzgodnienia projektowo
– drogowego usytuowania i budowy marketu w Grabowcu
6 maja – wideokonferencja z sołtysami w sprawie funduszu sołeckiego
8 maja – pobór krwi w Lubiczu Dolnym – krew oddało 45 osób, co dało 20 litrów krwi
9 maja – złożenie kwiatów wraz z delegacją sołecką, KGW i strażaków OSP
z Mierzynka pod obeliskiem upamiętniającym Żydówki pomordowane na terenie gminy
w czasie II wojny światowej
10 maja:
– spotkanie informacyjne nt. Środków Banku Gospodarstwa Krajowego
dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego (m.in. na zadania takie jak
wznoszenie i remont istniejących budynków, zmiany sposobu użytkowania,
przebudowy, termomodernizacji)
- IX Kujawsko – Pomorskie Forum Samorządowców – poświęcone trwającym
negocjacjom władz województwa z rządem dotyczącym wysokości przyznania
funduszy dla programów regionalnych dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego
12 maja – spotkanie z gminnymi bibliotekarkami z okazji Dnia Bibliotekarza
14 maja – wizyta Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego wraz z Panią
Sekretarz Mirosławą Kosińską w celu omówienia spraw bieżących dotyczących obu
gmin
19 maja – spotkanie w sprawach bieżących z Radą Sołecką oraz Radnymi Grębocina
21 maja – Kowalewo Pomorskie - podpisanie listu intencyjnego, który potwierdza wolę
realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi na odcinku od miejscowości Pruska
Łąka do miejscowości Gronowo
23 maja – Międzygminny Rajd Rowerowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy 3 gmin:
Lubicz, Czernikowo i Obrowo
24 i 25 maja – na zaproszenie Klubu Seniora udział w zorganizowanym grillu z okazji
powrotu zajęć w trybie stacjonarnym
26 maja – wizyta w urzędzie gminy organizatorów Kryterium Asów.

Następnie Pan Wójt omówił przetargi:
• w toku:
- Przebudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z salą bankietową,
zapleczem kuchennym, biblioteką i zapleczem sanitarnym w Złotorii, przy ul. Toruńskiej 54
w Złotorii
- Montaż instalacji PV u mieszkańców gminy (78 lokalizacji)
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 100819 C na łącznej długości 206,16 mb – ul.
Piaskowa w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową
•

zamówienia publiczne – In house w toku:

- Część 1: budowa chodnika na ul. Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym
- Część 2: przebudowa nawierzchni ul. Handlowej i ul. Spółdzielczej w Lubiczu Górnym
- Część 3: budowa chodnika dwustronnego na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym
- Część 4: przebudowa odnóg ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym

•

zamówienia publiczne – In house w realizacji:

- wczoraj podpisano umowę na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem
i pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącej szkole podstawowej nr 1 w Lubiczu
Dolnym”.
4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach.
5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
Przewodniczący Zbigniew Barcikowski podziękował Radnym oraz Panu Wójtowi za
poświęcenie kilku popołudni i wieczorów i udział w objeździe gminy, celem weryfikacji
(w czasie nocnego objazdu) potrzeb i priorytetów dotyczących oświetlania. Mówiący brał
udział we wszystkich posiedzeniach i spotkaniach on-linowych Rady Gminy, uczestniczył
w trzech spotkaniach z Radą sołecką Grębocina, brał udział w spotkaniu w Kowalewie
Pomorskim, gdzie podpisano list intencyjny w sprawie woli realizacji przebudowy drogi na
odcinku od miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo.
6. Informacja wójta o podjętych działaniach związanych z realizacją programu Czyste
Powietrze.
Pan Wójt przedstawił szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powodów uchylenia na sesji 29
kwietnia br. uchwały o dopłatach do wymiany pieców. Następnie omówił działania związane
z realizacją programu Czyste Powietrze i korzyści, jakie z tego płyną, zarówno dla
wnioskodawców, jak i gminy. W dniu 13.05.2021 r. podpisano porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z dniem 1.06.2021 r. będzie w urzędzie
gminy uruchomiony punkt informacyjny. Za każdy wniosek złożony za pośrednictwem gminy,
gmina otrzyma środki z tego tytułu. Stary program, który powstał jeszcze za poprzedniej Rady
Gminy i poprzedniego Wójta, był czymś trafnym i dobrym, mającym na celu zachęcenie
mieszkańców do likwidacji „kopciuchów” w momencie, kiedy nie było takiego programu
rządowego, kiedy nie było środków w budżecie państwa, ani żadnych innych dotacji na
wymianę źródeł ciepła. Poprzednia procedura WFOŚiGW-u związana z programem Czyste
Powietrze była bardzo skomplikowana i mieszkańcy z niego mało korzystali. W tej chwili ta
procedura została uproszczona, pracownicy naszego urzędu będą w punkcie konsultacyjnym
pomagali mieszkańcom w wypełnianiu wniosków i całej procedurze z nimi związanej, a także
przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
Program znacząco ograniczył biurokrację. Wniosek w „Czystym Powietrzu” jest składany na
oświadczenie, nie potrzeba składać dodatkowych dokumentów. Gmina przy realizacji swojego
programu wymagała wielu zaświadczeń. Program jest korzystny, gmina nie dopłacała do
ekogroszku, a tu jest taka możliwość, jest szersze spectrum dofinansowania i większe kwoty.
Wcześniej gmina płaciła z własnych środków. Tam, gdzie rząd zabiera pieniądze, szukamy
możliwości wykorzystania programów, w których te pieniądze daje, podkreślił mówiący.
Radny Juliusz Przybylski zapytał, czy dochód 100 000 zł odnosi się do osoby, czy
gospodarstwa domowego, na co uzyskał odpowiedź, że jest to dochód na osobę.

7. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXI/410/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny”
Głosowano w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny”.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXI/411/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032”.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXI/412/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
d) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu
„Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025
Głosowano w sprawie:
przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”
realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXI/413/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz.
Radny Juliusz Przybylski poprosił o odczytanie uzasadnienia do uchwały, które odczytała
Radna Aldona Peregonczuk.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXI/414/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz
Głosowano w sprawie:
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz.

Radny Juliusz Przybylski poprosił o odczytanie uzasadnienia do uchwały, które odczytała
Radna Aldona Peregonczuk.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXI/415/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady
gminy.
Wnioski złożyli:
Radna Teresa Klawińska – w sprawie zwiększenia częstotliwości patroli policji w Lubiczu
Dolnym.
Radny Kazimierz Rybacki – w sprawie naprawy dróg oraz koszenia traw przy drogach
gminnych.
Interpelację złożyła Radna Małgorzata Jurkiewicz – w sprawie przesunięcia środków
w budżecie na wybudowanie progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie.
Radny Juliusz Przybylski zapytał, czy w Lubiczu Górnym będą kontynuowane prace
polegające na odnowieniu przejść dla pieszych (malowanie „zebry”), ponieważ nie na
wszystkich ulicach zostały wykonane wspomniane odnowienia. Pan Wójt poinformował, że
odpowiedź prześle Radnemu e-mailem.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który poprzedzając oficjalne zaproszenia, które zostaną do
Radnych skierowane, już teraz zaprosił na międzynarodowe wydarzenie z udziałem Pani
Ambasador Słowenii, władz województwa, powiatu oraz mediów, które odbędzie się
14.06.2021 r. w Grębocinie – na uroczyste otwarcie instalacji pierwszej w Polsce tradycyjnej
pasieki słoweńskiej.
Słowenia, która była inicjatorką ustanowienia Światowego Dnia Pszczoły w dniu 20 maja,
popularyzuje przesłanie Światowego Dnia Pszczoły podnosząc świadomość znaczenia pszczół
dla przyrody i ludzkości. Dodatkowo Słowenia w 2021 r. obchodzi trzydziestolecie
niepodległości, a w drugiej połowie roku będzie przewodniczyć Unii Europejskiej.
9. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie,
zamykając sesję o godz. 13.00

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz
Zbigniew Barcikowski

Przygotowała: Marzena Robaczewska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

