
Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XXXII/21 

XXXII Sesja odbyła się w dniu 1 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi.  

Obrady rozpoczęto 1 lipca 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:50 tego samego dnia. 

Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz Kazimierz Rybacki.  

W posiedzeniu wzięło udział 13 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. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz Kazimierz Rybacki otworzył XXXII sesję. Powitał 

zebranych, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

 

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

Pan Wójt zawnioskował o: 

- wprowadzenie do porządku obrad punktu 18 z  -  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

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 

- wprowadzenie do porządku obrad punktu 18 aa - projektu uchwały w sprawie zawierania 

pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych dotyczących 

przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”  

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały oznaczonego literą "z" w sprawie zmiany 

uchwały 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 .  

Wyniki głosowania 

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

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały oznaczonego jako "aa" w sprawie 

zawierania pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych 

dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”   

Wyniki głosowania 

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

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad po zmianach.  

Wyniki głosowania 

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

 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z poprzedniej, XXXI sesji Rady Gminy. 

Wyniki głosowania 

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

Protokół z XXXI sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. 

 

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 28.05.2021 r. do 1.07.2021 r.: 

• 21 spotkań z mieszkańcami 

• 15 - 22 czerwca - urlop 

• Wideokonferencja z Wojewodą 

• 1 czerwca – debata publiczna z mieszkańcami w sprawie Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Nowa Wieś 

• 7 czerwca – przekazanie placu budowy pod salę gimnastyczną w Lubiczu Dolnym 

• 9 czerwca: 

– telekonferencja z dyrektorami szkół naszej gminy na temat organizacji  zakończenia 

roku szkolnego 

- spotkanie z prezesem UKS Drwęca Novar Lubicz Panem Andrzejem Vaterkowskim,  

piłkarki ręczne awansowały do 1 ligi  

• 10 - 11 czerwca – podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy na przebudowę 

remizy w Złotorii. Po modernizacji, w budynku poza remizą znajdzie się jeszcze 

świetlica wiejska oraz biblioteka.  

• 12 czerwca – wyścig kolarski Międzywojewódzkich Mistrzostw w Jeździe 

Indywidualnej na Czas, organizowanych przez KS „Sprint” Grębocin, w którym Pan 

Wójt brał udział. Trasa wyścigu przebiegała drogą powiatową z Młyńca Drugiego do 

Krobi i z powrotem. W wyścigu wzięło udział ponad 150 uczestników. 

 

 



• 14 czerwca – w Grębocinie stanął pierwszy w Polsce tradycyjny słoweński ul.                                     

Gościem honorowym była jej eminencja Ambasador Republiki Słoweńskiej Bozene 

Forsztnaricz Boroje.   

W uroczystości wzięli również udział m.in.: 

-Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Toruniu p. Jerzy Bańkowski 

-Konsul Honorowy Republiki Mołdawii w Toruniu p. Jan Mrozowski 

-Poseł na Sejm p. Jan Krzysztof Ardanowski 

-Dyrektor Biura Wojewody p. Tomasz Łapicz 

-Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Sławomir Kopyść 

-Prezydent Torunia p. Michał Zaleski 

 

• 14 czerwca – walne zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka 

Następnie sprawozdanie za okres 15 – 22 czerwca przedstawił Zastępca Wójta Pan Wojciech 

Rakowiecki, ponieważ Pan Wójt przebywał w tym czasie na urlopie. 

 - 15 czerwca – Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Torunia 

i Powiatu Toruńskiego 

 - 16 czerwca – spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza 

 - 18 czerwca – podpisanie w CKK Jordanki porozumienia dotyczącego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Torunia  

 - 22 czerwca – Wojewódzkie Forum Samorządowe, na którym nastąpiło przyjęcie i podpisanie 

wspólnego stanowiska wszystkich środowisk samorządowych regionu dotyczącego 

sprawiedliwego podziału środków unijnych, bazującego na przesłankach będących podstawą 

Polityki Spójności UE. 

 
Pan Wójt Marek Nicewicz kontynuował swoje sprawozdanie: 

• 23 czerwca – podziękowanie mieszkańcom wsi Rogówko za ratowanie życia jednej  

z mieszkanek. Serdeczne podziękowania dla: 

Dionizego Gregorczyka – Naczelnika OSP 

Agaty Gregorczyk 

Macieja Czołgowskiego 

Sebastiana Duszyńskiego 

Dariusza Wojciechowskiego 

Patryka Goudena 

Marii i Andrzeja Jankowskich 

Mykoli Lizohubov 

• 26 czerwca – otwarcie sezonu letniego nad jeziorem w Józefowie 

• 27 czerwca – bieg Run Lubicz w okolicach jeziora Józefowo 

• 30 czerwca – udział w spotkaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Bydgoszczy, które dotyczyło uruchomienia Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 

Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego 

• 1 lipca – podpisanie listu intencyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 

przebudowy drogi wojewódzkiej 646 w Brzeźnie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego. 

 

Pan Wójt poinformował również, iż w czerwcu br. w 8 jednostkach OSP odbyły się zebrania 

sprawozdawczo-wyborcze. Ostatnie odbędzie się w niedzielę 4 lipca. 

 

W maju i w czerwcu odbyły się Dni Dziecka organizowanie przez sołectwa naszej gminy. Z tej 

okazji było przygotowanych mnóstwo atrakcji i nagród dla dzieci. 

 



Następnie Pan Wójt omówił przetargi: 

 

• rozstrzygnięte:  

 - przebudowa i rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z salą bankietową, 

zapleczem kuchennym, biblioteką i zapleczem sanitarnym w Złotorii, przy ul. Toruńskiej 54  

 - 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 w toku: 

 - montaż instalacji PV u mieszkańców gminy Lubicz (78 lokalizacji) 

 

 

• zamówienia publiczne – In house: 

 - Część 1: budowa chodnika na ul. Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym  

 - Część 2: przebudowa  nawierzchni ul. Handlowej i ul. Spółdzielczej w Lubiczu Górnym 

 - Część 3: budowa chodnika dwustronnego na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym  

 - Część 4: przebudowa odnóg ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym 

 

• zamówienia publiczne – In house nierozstrzygnięte: 

 - przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkola 

w Gronowie – Etap III 

 - przebudowa drogi gminnej nr 100766C ul. Spokojnej w Krobi. 

 

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. 

Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy, z upoważnienia Przewodniczącego Rady Pana 

Zbigniewa Barcikowskiego, odczytał przekazane mu sprawozdanie:  

 - 02.06.2021- spotkanie Radnych z Wójtem  w sprawach bieżących (on-line ) 

 - 14.06.2021- uroczystość posadowienia ula słoweńskiego w Grębocinie 

 - 24.06.2021- udział w uroczystości przejścia na emeryturę nauczyciela SP z Młyńca 

Pierwszego Tadeusza Krajniewskiego 

 - 24.06.2021 – udział w Komisjach Wspólnych Rady Gminy w Krobi 

 - 25.06.2021- udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w SP w Gronowie                             

i Lubiczu Górnym 

 - załatwianie bieżących spraw przy współpracy z Biurem Obsługi Rady. 

 

 

6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubicz za rok 2020. 

 

Rok 2020 to rok szczególny, podkreślił Pan Wójt. Covid spadł na wszystkich niespodziewanie 

i bardzo zmienił naszą rzeczywistość. Marzec, kwiecień ubiegłego roku to niepewność każdego 

z nas, czy nie dotknie nas choroba, ale też obawy o to jak będą funkcjonowały finanse 



publiczne, co będzie z budżetem. Czas pokazał, że w kryzysie potrafimy współdziałać, 

współpracować dla ogólnego dobra. Społeczność lokalna włączyła się w inicjatywę szycia 

i dystrybucji maseczek. Powołany do życia sztab kryzysowy musiał podejmować decyzje 

związane z covidem. Raport o stanie Gminy Lubicz za rok 2020 jest opublikowany w BIP-ie, 

są tam liczby i fakty. 1 stycznia 2020 r. zaczęła swą działalność spółka komunalna – ZUK. Przy 

powoływaniu spółki towarzyszyły obawy pracowników, że mogą stracić pracę, obawy, czy 

wystarczy pieniędzy po likwidacji Zarządu Dróg itp. Dziś, po półtorarocznej działalności 

można powiedzieć, że decyzja powołania ZUK-u była strzałem w dziesiątkę, podkreślił Pan 

Wójt. Pracownicy Zarządu Dróg znaleźli lepiej płatną pracę w ZUK-u. ZUK nie „krzyczy” do 

nas o pieniądze, podkreślił mówiący. Dostaliśmy od spółki 50% - owy zwrot podatku. Pan Wójt 

podkreślił, że jest bardzo zadowolony z pracowników ZUK-u, to ta sama co w Zarządzie Dróg 

kadra zarządzająca. Są widoczne pozytywne efekty. Drugim, wartym podkreślenia 

zagadnieniem jest działalność Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”. W 2019 r. gmina udzieliła 

jej pożyczkę na przetrwanie. Odpady, poczta, transport dzieci niepełnosprawnych do szkół – to 

trzy filary, dzięki którym spółdzielnia może funkcjonować, podkreślił Pan Wójt. Na tym nie 

koniec, spółdzielnia poszerza swoją działalność o inne możliwości, np. komorę hiperbaryczną. 

Te działania, które podejmuje spółdzielnia są skuteczne, a nas nic nie kosztują, dodał mówiący. 

Warto też wspomnieć przy okazji raportu o tym, że kończymy budowę kanalizacji Aglomeracji 

Lubickiej, co jest finalizacją wieloletniej pracy, pracujemy na dokumentach otrzymanych od 

poprzedników. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że udało się dokończyć przywracanie 

nawierzchni niektórych ulic m.in. w Złotorii. W 2020 roku wybudowano i zmodernizowano 3,5 

km dróg. Pandemia miała wielki wpływ na ten wynik, m.in. powydłużały się procedury.                       

Te 3,5 km to wynik średni, w sytuacji niepandemicznej z pewnością byłby lepszy.                                        

W nawiązaniu do powyższego tematu wspomnieć też należy o jednej z większych inwestycji, 

tj. o rozbudowie drogi w Grębocinie. Urządzono również przestrzeń publiczną w Lubiczu 

Górnym (pumptrack, plac zabaw). Zbudowano kotłownię przy Szkole Podstawowej w Lubiczu 

Górnym, dzięki czemu możliwe było odłączenie się od ogrzewania spółdzielczego. Przewiduje 

się, że inwestycja zwróci się w przeciągu 3-4 lat. W 2020 r. sfinalizowano budowę świetlicy                

w Młyńcu Drugim, której oficjalne otwarcie odbędzie się w najbliższą sobotę oraz dokończono 

dokumentację spraw dotyczących świetlicy w Mierzynku.  

W związku z sytuacją pandemii były obawy co do skuteczności realizacji funduszu sołeckiego. 

Dzięki temu, że m.in. zadania inwestycyjne przesunięto na gminę, fundusz został zrealizowany. 

Jeśli chodzi o transport, to na terenie gminy funkcjonują 4 linie MZK. Uruchomiona linia nocna 

działała tylko ok. 2,5 miesiąca, po czym ze względu na pandemię i obostrzenia z linii tej  

zrezygnowano. Mówiący dodał, że będzie też wykonana przebudowa dwóch pętli 

autobusowych. Następnie Pan Wójt odniósł się do zapytania skierowanego na komisjach 

połączonych przez Przewodniczącego Rady, dotyczącego podłączeń do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Omówił powyższe zagadnienie w odniesieniu do ulic: Bażantowej, Gajowej, Nad 

Strugą, Niteckiego, Przy Skarpie i Trzaskalskiego w Lubiczu Górnym. W raporcie o stanie 

Gminy Lubicz za 2020 r. jest informacja, że w 2020 r. wykonano 32 przyłącza wodociągowe             

i 150 przyłączy kanalizacji. Jest też informacja dotycząca ilości dzieci w szkołach,                                    

w przedszkolach. Omawiany dokument zawiera także informacje dotyczące Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

 

 

7. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubicz za rok 2020. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że Radni mogą dyskutować bez ograniczeń czasowych, 

natomiast jeśli ktoś z mieszkańców chciałby zabrać głos to musiał wcześniej to zgłosić na piśmie. 



W bieżącym roku, podobnie, jak w ubiegłych latach nie wpłynęło żadne zgłoszenie. 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył debatę.  

Radna Danuta Wojciechowska oznajmiła, że Pan Wójt dużo mówił o spółce i spółdzielni socjalnej. 

Mówiąca zaś chciałaby podziękować pracownikom GOPS-u za dobrą pracę, realizację wielu 

programów oraz druhom OSP za niezwykłe oddanie i zaangażowanie na rzecz społeczności 

lokalnej.  

Kolejną osobą, która zabrała głos w debacie był Radny Krzysztof Zając. Oznajmił on, że rok 2020 

należy oddzielić cezurą na okres przed covidem i po, kiedy pandemia wkroczyła w nasze życie. 

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkie samorządy odnotowały straty. Znalazło to 

odzwierciedlenie również w naszym gminnym budżecie. Nasz mały samorząd bardzo się stara, 

podkreślił mówiący, co widać i za co należy podziękować. Na uwagę zasługuje również fakt, że 

podjęto wspólne inicjatywy, np. szycie i dystrybucję maseczek. Mówiący podziękował też 

pracownikom urzędu gminy za dobrą pracę w szczególnych, trudnych, pandemicznych 

warunkach. Pan Radny oznajmił, że budżet na 2020 rok, który był przygotowany w 2019 r. był 

racjonalny i przemyślany, nikt jednak nie miał pojęcia, że epidemia wkroczy w nasze życie                             

i niektóre plany, czy zamierzenia będą musiały ulec zmianie, czy weryfikacji. Pandemia wkroczyła 

ze swoim scenariuszem i trzeba było się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Mówiący podkreślił, 

że samorząd dobrze sobie z tym radził, podjęto szereg właściwych decyzji i działań w nowej 

covidowej rzeczywistości. Z uwagą i roztropnością rozważano co celowe, co konieczne, a z czego 

można zrezygnować.  

Następnie Pan Radny Krzysztof Zając zadał Panu Wójtowi następujące pytania: 

1) Czy postęp prac związany z budową dróg jest właściwy, zgodny z przyjętym planem, czy są 

przeszkody na tym polu, np. spowodowane pandemią? 

2) Czy nie są zagrożone zwroty części poniesionych kosztów dla mieszkańców za przydomowe 

oczyszczalnie? Radny słyszał od mieszkańców, że złożyli już 8 czy nawet 9 miesięcy temu 

kompletne wnioski i jeszcze nie otrzymali pieniędzy.  

3) Oprócz MZK na terenie gminy jest uruchomiona bezpłatna linia 107. Czy dużo mieszkańców 

korzysta z tej linii, czy jest przewidziana zmiana trasy? 

Ad vocem. Pan Wójt oznajmił, że o drogach, o ich wybudowanej i zmodernizowanej ilości                            

i własnej ocenie w tym zakresie już mówił w swoim wcześniejszym wystąpieniu. Kontynuując 

temat, mówiący oznajmił, że dostrzega zagrożenie realizacji dróg związane ze wzrostem cen                       

i wzrostem kosztów inwestycji. Wzrost cen może spowodować, że wybudujemy mniej dróg niż 

zaplanowaliśmy. Nasza spółka jest ratunkiem, korzystanie z jej usług jest czymś lepszym niż 

zlecanie prac innym, zewnętrznym podmiotom, podkreślił mówiący. Obserwuje się sytuacje, że 

firmy schodzą z placu budowy, nie kończąc inwestycji. ZUK nigdy tego nie zrobi, ale ma 

ograniczone możliwości przerobowe.  

W odniesieniu do pytania dotyczącego linii autobusowej 107 – na początku roku autobus 

zapełniało 7 do 10 osób (na maksymalną ilość 18 miejsc). Część mieszkańców tak jak korzystała, 

tak nadal to robi. W sytuacji covidowej takich analiz nie robiono, gdyż m.in. weszły obostrzenia 

nakazujące, aby tylko w połowie ilości miejsc autobusy były zapełnione. Pan Wójt dodał też, że 

będą budowane dwie zatoki autobusowe.  

Następnie głos zabrała Radna Aldona Peregonczuk. Radna podziękowała Pani Kierownik GOPS 

oraz pracownikom za empatię dla podopiecznych i dużą pracę, szczególnie trudną w czasie 

pandemii. Mówiąca pogratulowała Panu Wójtowi, że pomimo trudności,  94% wykonanie 

wydatków budzi zadowolenie. 95% wykonania wydatków bieżących i 84% wydatków 

majątkowych to dobry wyniki, za co należą się podziękowania.  

Radna Teresa Klawińska oznajmiła, że raport jest szczegółowy, opisuje najistotniejsze aspekty 

działalności gminy, jest merytoryczny i czytelny. Szczególne podziękowania mówiąca skierowała 

do pracowników GOPS i druhów z OSP. 



Radny Zbigniew Szczepański oznajmił, że chciałby podzielić się spostrzeżeniami wynikającymi 

z podsumowania 2020 r. i wnioskami na przyszłość. Mieszkańcy dążą do poprawy warunków 

życia w swoich miejscowościach, stąd piszą różne wnioski do władz gminy, do władz 

wykonawczych o pewne inwestycje i działania. To co potrzebne i pilne w jednej miejscowości, 

niekoniecznie znajdzie uzasadnienie, czy potrzebę w innej. Wnioski te wynikają z różnych 

uwarunkowań. Są miejscowości, gdzie nie ma chodnika, więc są wnioski o jego wybudowanie                 

i takie, gdzie jeden chodnik już się zużył i trzeba budować drugi. Budujemy drogi, bo przybywa 

nam samochodów, a te powodują, że tworzą się korki. Może należałoby pomyśleć na przyszłość 

o takich kierunkach jak przejazdy kolejowe, żeby nie zakorkować się. Tu bardzo ważna rola 

godzenia interesów. Interes ogólny jest trudny do zważenia. Interes jednych nie zawsze idzie                     

w parze z interesem innych grup. Kolejny temat, który Radny  poruszył w swojej wypowiedzi, to 

wątek usuwania nieczystości. Ten problem będzie narastał i temu musimy się mocno przyglądać 

i zastanawiać się jakie rozwiązania stosować bo wszyscy zauważamy, że nasza cywilizacja 

zmierza w niebezpiecznym kierunku jeśli chodzi o ilość nieczystości, podkreślił Radny 

Szczepański. I jeszcze jedno zagrożenie, oznajmił mówiący, jesteśmy tylko pewnym trybikiem             

w mechanizmie całego naszego społeczeństwa i okazuje się, że pewne posunięcia, choćby rządu, 

czy władz najwyższych ustawodawczych mogą spowodować, że nasze plany będziemy musieli 

zweryfikować, może nawet bardzo, ponieważ znowu – to co dla jednych jest dobre, np. zwolnienie 

z podatku, może wpłynąć na to, że dla innych będzie niekorzystne – bo my jako gmina tych 

podatków do dyspozycji nie będziemy mieli.      

Pan Wójt, w nawiązaniu do przedstawienia raportu oznajmił, że nie wspomniał tym razem                          

o GOPS-ie, ale wielokrotnie przy innych okazjach na forum dziękował jego pracownikom. Sztab 

kryzysowy pracował solidnie, każdy kto był w kwarantannie wie, jak GOPS dobrze działał, za co 

należą się pracownikom i kierownictwu podziękowania i wyrazy uznania, skonkludował mówiący.    

Z powodu wyczerpania tematu i braku chętnych do dalszej dyskusji  Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy zamknął debatę nad raportem o stanie gminy Lubicz za rok 2020.  

   

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/416/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. 

 

Pan Wójt podziękował za jednogłośne udzielenie mu wotum zaufania i za dostrzeganie jego pracy 

oraz podejmowanych działań. Mówiący poinformował, że budżet na 2020 rok uchwalono 30 

stycznia 2020 r. Był on 37 razy zmieniany w ciągu roku – w formie uchwał i zarządzeń. W 2020 

roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w kwocie 114 657 843, 23 zł, co stanowi 

98,20% planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 99,15%, natomiast 

dochodów majątkowych 82,58%. 

Wydatki budżetowe za rok 2020 zostały wykonane w wysokości 116 630 064, 40 zł, co stanowi 

93,55% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 95, 27%, natomiast 

wydatków majątkowych  - 83,98%. 

Stan zadłużenia Gminy z tytułów stanowiących  dług na dzień 31.12.2020 r. wynosi 44 245 792, 

51 zł, z tego: 

 - kredyty długoterminowe – 27 850 492, 00 zł 

 - pożyczki długoterminowe (WFOŚigw)  - 4 715 300, 51 zł 

 - obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki” – 11 650 000, 00 zł.  



 

 

10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego 

przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 wraz 

z informacją o stanie mienia Gminy. 

Opinię przedstawiła Pani Skarbnik Danuta Kamińska, która odczytała treść Uchwały                           

Nr 14/S/2021 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

22 kwietnia 2021 r., która pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Lubicz za 2020 rok. 

 

 

11. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk – przewodnicząca Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju 

poinformowała, że powyższa komisja przeanalizowała i szczegółowo oceniła opracowane oraz 

przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2020 rok we wszystkich 

działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Komisja uważa, że budżet w 2020 

roku przebiegał zgodnie z zachowaniem pełnej realizacji obowiązkowych zadań Gminy w myśl 

zasady jawności, celowości i gospodarności. Konieczność coraz lepszego zaspokajania 

zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Lubicz i tworzenia dla nich jak najlepszych warunków 

oraz wzrostu rangi Gminy w jej otoczeniu związana jest w dużej mierze z inwestycjami                                  

w infrastrukturę, a ten budżet był zdecydowanie inwestycyjny. Z uwagi na ograniczenia 

wprowadzone w wyniku pandemii COVID – 19 nastąpił spadek dochodów własnych i nie udało 

się zrealizować zaplanowanych zadań w zakresie wydatków w związku z czym niektóre z nich 

zostały przesunięte do realizacji na rok 2021.Wysokie roczne przyrosty wolnych środków na 

koniec roku dają możliwość realizacji zadań inwestycyjnych. Nadwyżka operacyjna, którą udało 

się wypracować w wysokości 8 426 969, 10 zł z dochodami majątkowymi w wysokości 5 571 117, 

97 zł stanowiła źródło finansowania nieco ponad 87% wydatków majątkowych. Łączna kwota 

długu na dzień 31.12.2020 r. stanowi 38,56% zrealizowanych w 2020 r. dochodów budżetowych, 

co jest zdecydowanie dobrym wynikiem. W opinii Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju 

przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii    

o realizacji budżetu gminy za 2020 rok.  

Radna Danuta Wojciechowska – przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oznajmiła, 

że komisja przeanalizowała przedstawione dokumenty i pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu za 2020 rok. 

Radna Teresa Klawińska w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny 

poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji pozytywnie ocenili informacje 

przedstawione w sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2020 rok. Zwróciła też uwagę na bardzo 

dobrą pracę i wykonanie zadań przez pomoc społeczną.  

Radna Jolanta Nikiel – przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki –                                        

w imieniu komisji również pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.  

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że pomimo różnego rodzaju trudności związanych 

z pandemią ponad 15 000 000 zł zaliczonych wydatków majątkowych to bardzo dobry rezultat. 

Nie ma sołectwa, w którym nie byłoby coś robione, nie byłyby wykonywane większe lub mniejsze 

inwestycje, kanalizacja itp.     

Z braku dalszych głosów Wiceprzewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 



 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2020. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2020. 

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/417/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Radny Jerzy Guranowski – przewodniczący komisji odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Lubicz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za rok 2020.     

  Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium     

 Wójtowi Gminy Lubicz za 2020 rok.  

  Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz rozpatrzyła: 

      1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz, 

      2) sprawozdanie finansowe, 

      3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  z dnia 22 kwietnia 2021 r., 

      4) informację o stanie mienia gminy Lubicz.  

    Stwierdziła m.in., że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował 

się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 

publicznymi. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale, powyższe daje 

podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o  realizacji budżetu Gminy za rok 2020 i wystąpienia  

do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.  

 

 

15. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz pan Kazimierz Rybacki odczytał Uchwałę                              

Nr 18/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 

18 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubicz za 2020 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez Skład Orzekający 

zaopiniowany pozytywnie.  

 

 

16. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. Głos zabrała Radna Aldona Peregonczuk. 

Podkreśliła, że wysoki procent wykonania budżetu wskazuje na większą przewidywalność 

wydatków, a tym samym także na trafność prognoz finansowych. Mówiąca wyraziła życzenie, aby 

tak było przy kolejnych wykonaniach budżetu. Radni uznali zasadność pozytywnego 

zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Lubicz przez Wójta Gminy Lubicz za 2020 rok oraz 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2020 rok. 

Z powodu braku chętnych do dalszej dyskusji Wiceprzewodniczący Rady  Kazimierz Rybacki 

zamknął dyskusję.          

 

 



17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2020. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2020. 

Wyniki głosowania 

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

Uchwała Nr XXXII/418/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 została podjęta 

jednogłośnie”.                                                                         

O godz. 14.00 Wiceprzewodniczący Rady ogłosił 10 – minutową przerwę. 

O godz. 14.10 wznowiono obrady. 

 

18. Podjęcie uchwał: 

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

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/419/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/420/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny 

Pan Wójt oznajmił, że na komisjach połączonych szczegółowo omawiano projekty uchwał. 

Uchwały oznaczone w porządku obrad literami od „c” do „g” dotyczą uchyleń uchwał, w których 

działki przeznaczone na sprzedaż nie zostały zbyte, stąd uzasadnione jest uchylenie 

niezrealizowanych uchwał.  

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz 

Dolny.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/421/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/422/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 



 

e) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz 

Dolny.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/423/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

f) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz 

Dolny.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/424/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

g) w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz 

Dolny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 

w miejscowości Lubicz Dolny.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/425/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

h) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo 

Głosowano w sprawie: 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gronowo.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXII/426/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

i) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś 

Głosowano w sprawie: 

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/427/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

j) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/428/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 



 

k) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabowiec 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabowiec.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/429/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

l) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, 

Warszawskiej i Grębockiej) 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej).  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/430/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

m) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/431/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

n) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wyniki głosowania: 

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

 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

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

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Barcikowski, Juliusz Przybylski 



Uchwałę Nr XXXII/432/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

o) w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/433/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

p) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/434/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

r) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi 

rowerowej 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/435/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

s) w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi na odcinku od 

miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo 

Głosowano w sprawie: 

wspólnej realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi na odcinku od miejscowości 

Pruska Łąka do miejscowości Gronowo. 

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/436/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

t) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 

2021 roku 

 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubicz oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/437/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 



u) w sprawie nadania nazwy ulicy „Jana Adamkiewicza” w miejscowości Grębocin 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Jana Adamkiewicza” w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, 

Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jolanta Nikiel 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Barcikowski, Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXXII/438/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

w) w sprawie nadania nazwy ulicy „Sokoła Millennium” w miejscowości Nowa Wieś 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Sokoła Millennium” w miejscowości Nowa Wieś 

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/439/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

x) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nieprzedłużania umowy dzierżawy gruntu 

w Grębocinie, na którym znajduje się pasieka oraz przeniesienia wszystkich uli tam znajdujących 

się w inne miejsce 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji dotyczącej nieprzedłużania umowy dzierżawy gruntu w Grębocinie, na 

którym znajduje się pasieka oraz przeniesienia wszystkich uli tam znajdujących się w inne miejsce.  

Wyniki głosowania: 

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

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

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

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Barcikowski, Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXXII/440/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

 

y) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Głosowano w sprawie: 

dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 



Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/441/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

z) w sprawie zmiany uchwały 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 

Pan Wójt wyjaśnił, że ze względu na złożoną procedurę konsultacji Strategii Rozwoju Gminy,                    

harmonogram prac związanych z opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lubicz na 

lata 2021- 2028” uległ wydłużeniu. Pozwoli to również na przeprowadzenie konsultacji 

z mieszkańcami gminy z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb dotyczących  wydłużenia czasu na 

zgłaszanie uwag do projektu strategii. Pan Wójt omówił wszystkie wprowadzone zmiany. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały 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.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/442/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

aa) w sprawie zawierania pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień 

międzygminnych dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” 

Pani Kierownik GOPS wyjaśniła powody wprowadzenia powyższego projektu do porządku obrad.  

Zadania Gminy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w celu jak 

najszybszego przerwania tejże przemocy, a tym samym wymuszają dla dobra stron uwikłanych w 

zjawisko przemocy niezwłoczność tych działań. Upoważnienie Wójta Gminy Lubicz do 

zawierania porozumień międzygminnych dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury 

„Niebieskie Karty” pozwoli na sprawniejszą realizację tego zadania. 

Głosowano w sprawie: 

zawierania pomiędzy Gminą Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych 

dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.  

Wyniki głosowania: 

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

Uchwałę Nr XXXII/443/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

19. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Obecna na sali obrad mieszkanka Nowej Wsi poprosiła o możliwość odczytania wniosku 

Stowarzyszenia Mieszkańców Nowej Wsi NASZA DRWĘCA – NASZ DOM skierowanego do 

Rady Gminy, co po uzyskaniu zgody uczyniła, po czym głos zabrał mieszkaniec tejże 

miejscowości.   

Następnie interpelacje i wnioski złożyli:  

 - Radna Danuta Wojciechowska 

 - Radna Aldona Peregonczuk 

 - Radna Teresa Klawińska 



 - Radny Krzysztof Zając, który też podziękował pracownikom ZUK-u za sprawne podjęcie 

działań po nawałnicy.   

 

20. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 14.50. 

 

 

 

 

  

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                Zbigniew Barcikowski 

 

  

 

Przygotował(a): Marzena Robaczewska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


