
 

Lubicz Dolny, dnia 21 października 2021 r. 

 

             Państwo Radni  

ORG.0002.10.2021 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) 

i n f o r m u j ę: 

o XXXV sesji Rady Gminy Lubicz dnia 28 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00  

w świetlicy wiejskiej w Krobi (ul. Olimpijska 14) z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

a) stwierdzenie quorum 

b) odczytanie porządku obrad 

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

2. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

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

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

6. Podjęcie uchwał: 

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

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

c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubicz i jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną 

d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś 

e) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi 

Lubicz Dolny – Małgorzatowo 

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

g) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Młyniec Drugi 

h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym 

i) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej 

w miejscowości Złotoria  

j) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/432/21 w sprawie zmiany uchwały 

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 i 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 zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

k) w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubicz nr XXXII/433/21 w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz i w sprawie 

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

l) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 

2020/2021 

ł) w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów 

oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz  

m) w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 

n) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu 

o) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2021” 

p) w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu do 

prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania 

świadczeń pomocy materialnej  o charakterze socjalnym 

r) w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubicz ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom 

„Senior+” działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lubiczu 

s) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

t) w sprawie nadania nazwy ulicy „Zaciszna” w miejscowości Nowa Wieś 

u) w sprawie nadania nazwy ulicy „Błękitna” w miejscowości Mierzynek 

w) w sprawie nadania nazwy ulicy „Aleja Gwiazd” w miejscowości Kopanino  

7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 

2020 r.  

8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.                                                                                                                                                                                          

9. Zakończenie obrad.    

                                                                            

                                                                                              Z poważaniem 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                    Zbigniew Barcikowski  


