
Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XXXIV/21 

XXXIV Sesja odbyła się w dniu 16 września 2021 r. w trybie hybrydowym (Radny Kazimierz 

Rybacki uczestniczył on-line), obrady rozpoczęto o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:13 

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. Zbigniew Szczepański 

13. Jarosław Rybiński 

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 XXXIV sesję. Powitał 

uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. 

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Zastępca wójta Wojciech Rakowiecki zawnioskował o: 

- wprowadzenie do porządku obrad punktu 6 g – projektu uchwały w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. 

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenie do porządku obrad uchwały oznaczonej literą "g" w sprawie uzgodnienia 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. .  



 

 

Wyniki głosowania 

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

 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad po zmianach..  

 

Wyniki głosowania 

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

 

 

2. Przyjęcie protokołów: 

a) z sesji Rady Gminy Lubicz z 1 lipca 2021 r. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z sesji Rady Gminy Lubicz z 1 lipca 2021 r..  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 20 lipca 2021 r. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 20 lipca 2021 r..  

 

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 02.07.2021 r. – 15.09.2021 r.: 

• 44 spotkania z mieszkańcami 

• 16-27 sierpnia urlop 

• 2 lipca : 

- spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim odnośnie perspektywy środków 

unijnych oraz omówienie projektów gminy w kontekście strategii rozwoju 

województwa 

- spotkanie z Adamem Orłowskim z Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie realizacji 

wspólnych przedsięwzięć m.in.  ścieżki rowerowej Rogówko-Lubicz Dolny 

• 3 lipca – otwarcie świetlicy w Młyńcu Drugim wraz z zaproszonymi gośćmi m.in. 

Starostą Toruńskim. Nowo otwarty obiekt posiada system fotowoltaicznego 

zabezpieczenia w energię, jest wyposażony w sprzęt audio-wizualny i zaplecze 

sanitarne 

• 4 lipca – podpisanie deklaracji „dbajmy o H2O” podczas spływu kajakowego z 

Wąbrzeźna do Bałtyku przez Strugę Wąbrzeską, Drwęcę i Wisłę. Spływ miał na celu 

podkreślenie znaczenia dostępu do dobrej jakości wody, a także upamiętnienie 

obchodów 100-lecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski. Na gminnym 

odcinku Drwęcy popłynęli również nasi kajakarze 

• 6 lipca – wideokonferencja z Wojewodą dotycząca omówienia programu szczepień 



• 8 lipca – spotkanie z Wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim w sprawie chodnika 

wzdłuż DW 552 oraz DW 646 

• 15 lipca – spotkanie z wójtem Andrzejem Wieczyńskim w Urzędzie Gminy Obrowo. 

Razem z prezesem Mirosławem Jackiewiczem została omówiona bieżąca sytuacja w 

Spółdzielni Lubiczanka- 

• 16 lipca – w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie nastąpiło przekazanie 

voucherów na dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla OSP Grębocin i OSP Gronowo. 11 900 zł trafi 

do OSP Grębocin na remont centralnego ogrzewania, a za 15 000 zł OSP Gronowo 

zakupi potrzebny sprzęt 

• 19 lipca – spotkanie z Sekretarzem Stanu MRPiT ds. turystyki panem Andrzejem 

Gutem-Mostowym, które odbyło się na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Spotkanie 

poświęcone było wydarzeniom kulturalnym na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego 

• 20 lipca – odbyła się sesja nadzwyczajna, na której podjęto m.in. uchwałę: 

- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz zna rok szkolny 

2021/2022 

- w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-

rowerowego w ciągu DW 646 oraz przebudowy DW 646 

• 22 lipca – spotkanie z firmą GAZ-SYSTEM dotyczące przygotowania Programu 

Komunikacji Społecznej w związku z budową gazociągu, który będzie przebiegał 

przez 8 sołectw naszej gminy 

• 5 sierpnia – odbyła się rada projektu w GDDKiA w Bydgoszczy dotycząca rozbudowy 

skrzyżowania DK 15 i DW 552 w Grębocinie. Udział w niej wzięli również 

członkowie rady sołeckiej Grębocina 

• 6 sierpnia – spotkanie z Wójtem Złejwsi Wielkiej Panem Janem Surdyką w siedzibie 

Urzędu Gminy Lubicz – omówienie zasad funkcjonowania Zakładów Usług 

Komunalnych 

• 7-8 sierpnia – w Lubiczu Górnym odbył się turniej piłkarski zorganizowany przez 

Stowarzyszenie One Passion One Love WP. Gościliśmy reprezentację Polski w piłce 

nożnej osób bezdomnych, której trenerem jest Maciej Gudra. Ta dwudniowa impreza 

dofinansowana była przez gminę Lubicz z programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Problemom Alkoholowym. W zmaganiach sportowych wzięły udział osoby z 

ośrodków dla uzależnionych oraz te, wychodzące z nałogu dzięki futbolowi 

• 8 sierpnia – spływ kajakowy Drwęcą bezpłatny dla mieszkańców naszej gminy. W 

ramach 60 Międzynarodowego Spływu PTTK płynącego do Chełmna pod mostem w 

Młyńcu dołączyło ponad 20 kajaków naszego gminnego spływu, a w Kapitanówce 

przed jazem w Lubiczu Dolnym zeszło na wodę kolejnych kilkanaście załóg. Łącznie 

do ruin zamku w Złotorii spłynęło w eskorcie ratowników i policji wodnej ok. 150 

kajakarzy w wieku od 3 do 80 lat 

• 10 sierpnia – spotkanie z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, które odbyło się w 

Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Spotkanie dotyczyło programu SIM. 

Zostały również poruszone założenia Polskiego Nowego Ładu, a w szczególności 

aspekty dotyczące wpływu programu na budżety samorządów 

• 12 sierpnia – podpisanie porozumienia w Kowalewie Pomorskim dotyczące 

przebudowy drogi na odcinku od miejscowości Pruska Łąka w gminie Kowalewo 

Pomorskie do miejscowości Gronowo. Porozumienie zostało zawarte w ramach 

współpracy międzygminnej 



• 14 sierpnia – przy urzędzie gminy stanął krwiobus – krew oddały 42 osoby, dzięki 

czemu zebraliśmy prawie 19 litrów krwi 

• 28-29 sierpnia – dożynki województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyły się w 

Toruniu. Podziękowania za organizację dożynek gminno-parafialnych w naszej 

gminie, które odbyły się na przełomie sierpnia i września w Grębocinie, Gronowie 

oraz Rogówku 

• 1 września – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 

• 2 września: 

- otwarcie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Teleopieki w Toruniu. Projekt powołało 

województwo wraz z 78 partnerami, m.in./ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Lubiczu. Dzięki przystąpieniu przez gminę Lubicz do projektu 28 starszych osób z 

naszego terenu otrzyma opaski dyskretnie monitorujące funkcje życiowe 

użytkowników 

- spotkanie ze Starostą Toruńskim Markiem Olszewskim 

• 3 września – udział w debacie samorządowej z udziałem Marszałka Senatu RP 

Tomaszem Grodzkim, która odbyła się w Jabłonowie Pomorskim. Tematem debaty 

była aktualna sytuacja samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście istniejących 

uwarunkowań prawno-organizacyjnych i polityczno-ustrojowych. W debacie 

uczestniczyli również członkowie Komisji Senackiej ds. Samorządu Terytorialnego 

• 4 września – obchody 70-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Mierzynku  

• 5 września – odbyła się msza święta w Złotorii oraz złożone zostały kwiaty w intencji 

pomordowanych mieszkańców Złotorii i okolicznych miejscowości 

• 8 września: 

- spotkanie z dyrektorem Wydziały Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia z 

Panem Marcinem Kowallkiem na temat optymalizacji i bieżących problemów 

transportu publicznego to jest kursów i kosztów związanych z rozkładem jazdy MZK 

- narada dotycząca przebudowy świetlicy w Złotorii odnośnie jej wyposażenia 

• 9 września – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie 

budowy placu zabaw w Józefowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• 10 września – w Czernikowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru gminie 

Czernikowo, w której udział wziął zastępca wójta Wojciech Rakowiecki 

• 13 września: 

- spotkanie z Jarosławem Gowinem, na którym zostały poruszone tematy wsparcia 

oraz obrony klasy średniej i samorządów przed niekorzystnymi zmianami 

podatkowymi przewidzianymi w Polskim Ładzie 

- spotkanie z Panią sołtys Beatą Żurawską w sprawie zebrania sołeckiego w 

Grębocinie. Udział w spotkaniu wzięła również rada sołecka i radni Grębocina 

• 15 września – spotkanie z Marszałkiem Piotrem Całbeckim, prezydentem Torunia 

Michałem Zaleskim oraz dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej 

Mirosławem Graczykiem w sprawie problemów komunikacyjnych 

• 16 września – XXXIV posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Cekcynie 

• od 30 sierpnia do 13 września odbyły się zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia 

przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Cały fundusz sołecki na 2022 rok w gminie 

Lubicz wyniesie 735 448,11 zł, czyli o ponad 50 tys. zł więcej niż w tamtym roku 

• w świetlicy wiejskiej w Krobi został uruchomiony drugi w gminie punkt Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

• podziękowania  za organizację kina letniego nad jeziorem w Józefowie.  

 



Następnie Pan Wójt omówił przetargi: 

• rozstrzygnięte: 

 

- instalacja systemów OZE na terenie gminy Lubicz 

- budowa placu przy kościele w Grabowcu 

- wykonanie pięciu progów zwalniających na drodze gminnej nr 100713C ul. Rogowska w 

Grębocinie 

 

• zamówienia publiczne – In house rozstrzygnięte: 

 

- przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkola w 

Gronowie – etap III 

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

- rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku 

szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki „Senior+” 

 

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach. 

 

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

Przewodniczący Rady podziękował przewodniczącym i członkom komisji za aktywny udział 

w różnego rodzaju sprawach związanych z działalnością gminy. 

- 4 sierpnia – spotkanie z zarządem OSP Młyniec Pierwszy w sprawie rozwoju jednostki 

- 26 sierpnia – udział w dożynkach parafialnych w Lubiczu Górnym 

- 28 sierpnia – udział w pikniku rodzinnym „Zaproś Sąsiada” w Młyńcu Pierwszym  

- 28/29 sierpnia – udział w dożynkach diecezjalnych i wojewódzkich w Toruniu 

- 30 sierpnia – udział w spotkaniu nowego zarządu OSP Młyniec Pierwszy z wójtem Markiem 

Nicewiczem 

- 3 września – udział w zebraniu wiejskim w Młyńcu Drugim 

- 4 września: 

- udział w dożynkach parafialnych w Gronowie  

- udział w uroczystości 70-lecia istnienia KGW w Mierzynku 

- załatwianie bieżących spraw przy współpracy z Biurem Obsługi Rady 

 

6. Podjęcie uchwał: 

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

Radny Juliusz Przybylski zapytał o kwotę 3500 zł przeznaczoną na plac zabaw w Grębocinie, 

które są ujęte w ramach środków na budowę parku przy ul. Polnej w Lubiczu Górnym. Czy 

pozostała kwota nadal jest przeznaczona na inwestycję w Lubiczu Górnym i w jakiej 

wielkości? 

Pani skarbnik Teresa Truszczyńska potwierdziła, że środki nadal pozostają przeznaczone na 

wyżej wymienioną inwestycję. Pan Wójt podał, że jest to kwota 303 714 zł. 

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 XXXIV/448/21 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Uchwałę Nr XXXIV/449/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

c) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Młyniec Drugi 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Młyniec Drugi.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Małgorzata Jurkiewicz, 

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

Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jerzy Guranowski 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXXIV/450/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 13 głosami 

„za” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

 

d) w sprawie nadania nazwy ulicy „Urocza” w miejscowości Krobia 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Urocza” w miejscowości Krobia.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (2) 

Aldona Peregonczuk, Kazimierz Rybacki  

PRZECIW (11) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, 

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Juliusz Przybylski, Marcin 

Różycki, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jarosław Rybiński 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Szczepański 

Rada Gminy Lubicz w powyższej sprawie nie podjęła uchwały 2 głosami „za”, 11 głosami 

„przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym się” 

 

e) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Głosowano w sprawie: 

dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.  

Wyniki głosowania 

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



Uchwałę Nr XXXIV/451/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. 

Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu w granicach Gminy Miasta 

Toruń i przekazania zadań zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. Małgorzatowo w 

Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu w granicach Gminy Miasta Toruń i 

przekazania zadań zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz..  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XXXIV/452/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

g) w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

 

Zastępca wójta Wojciech Rakowiecki poprosił o omówienie projektu uchwały pracowników 

Referatu Ochrony Środowiska. 

Kierownik referatu pani Danuta Suchorzyńska poinformowała, że do urzędu wpłynęło pismo 

od członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Pani Anety Jędrzejewskiej do 

Rady Gminy Lubicz o ponowne uzgodnienie projektu uchwały zmiany w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 

XXV/514/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. W 

związku z wprowadzeniem zmiany na terenie Młyńca Drugiego, dla którego nie było 

opracowanego projektu geologicznego oraz zmiany planu miejscowego zagospodarowania 

przestrzennego, teren ten został wykreślony z Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pozostałe 

tereny, który są objęte planem zagospodarowania przestrzennego pod eksploatację kruszywa 

są przyjęte pod kątem wykonania prac związanych z trwałym zniekształceniem terenu. 

Tereny te zostały zachowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu w uchwale, która została 

podjęta przez Radę Gminy Lubicz 21 stycznia 2021r. Z terenu gminy Lubicz został 

wyłączony teren w Młyńcu Drugim, dla którego nie są prowadzone prace pod kątem 

eksploatacji kruszywa. Kierownik referatu wyjaśniła istotę przyjęcia projektu uchwały ze 

względu na przedsiębiorców, którzy prowadzą tam kopalnie kruszywa.  

Przewodniczący Zbigniew Barcikowski podkreślił, że przyjmując uchwałę pomożemy 

przedsiębiorcom naszej gminy.  

Pan wójt dodał, że z porozumienia zawartego z przedsiębiorcami i stowarzyszeniem 

działającym na rzecz ochrony Doliny Drwęcy „wypadła” jedna działka. Z tego względu 

zostało przesłane pismo o ponowne przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. 

Radna Danuta Wojciechowska zapytała kierownika Referatu Ochrony Środowiska czy 

zmiana przedstawiona w projekcie będzie dotyczyła Nowej Wsi. Kierownik referatu 

oznajmiła, że zmiana nie dotyczy tej miejscowości. 

 

 

 

Głosowano w sprawie: 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego 



Krajobrazu Doliny Drwęcy, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r..  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, 

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin 

Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXXIV/453/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami 

„za” i 2 głosach „wstrzymujących się” 

 

 

 

7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Wnioski złożyli: 

- Radny Jerzy Guranowski 

- Radna Aldona Peregonczuk 

- Radny Marcin Różycki 

- Radna Małgorzata Jurkiewicz 

- Radna Danuta Wojciechowska 

- Radny Juliusz Przybylski 

 

 

8. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady Gminy ogłosił 

zakończenie, zamykając sesję o godz. 13.13. 

 

 

  

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

        Zbigniew Barcikowski 

 

Przygotował(a): Dominika Koźlicka 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


