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Wniosek 

Gronowo, 28.10.2021 r. 

Szanowny Pan 

Marek Nicewicz 

Wójt Gminy Lubicz 

Zwracam się do Pana z prośbą o wykonanie przeglądu oraz 
zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu występującego na odcinku 
drogi nr. dz. 91/4 w Gronowie od budynku dawnej szkoty podstawowej 
do posesji nr. 4. 
Wizualnie drzewa znajdują się w złym stanie zdrowotnym i w obecnym 
stanie należy chyba wykonać cięcia pielęgnacyjne drzew zmierzające 
do usunięcia suszu oraz korekty koron. Ostatnie warunki pogodowe 
pokazały jak słabe są gałęzie, ponieważ część zawisła na przechodzącej 
w pobliżu linii energetycznej. 

Z poważaniem 

Krzysztof Zaj c 

V"/~{ - -ir.°><-
Radnv Rady Gminy Lubicz 
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ORG.0003.31.2021 

Krzysztof Zając 

Radny Gminy Lubicz 

Odpowiadając na Pana wniosek informuję, że został przeprowadzony przegląd 

drzewostanu wzdłuż drogi gminnej w Gronowie, na działce nr geod. 91/4 - obręb Gronowo, 
Gmina Lubicz. Dnia 04.11.2021 r. zostało przekazane zlecenie do Zakładu Usług Komunalnych 
w Lubiczu w celu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na wskazanych drzewach. 
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Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy 

3. Referat Ochrony Środowiska 



Teresa Klawińska 

Radna Gminy Lubicz 

Lubicz Dolny 
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INTERPELACJA 

Lubicz, 28.10.2021 r. 

Szanowny Pan 

Marek Nicewicz 

Wójt Gminy Lubicz 

dotyczy: budowy chodnika na ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym. 

W związku z bardzo dużym natężeniem ruchu na ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym i 

wieloletnimi, nierozwiązanymi uciążliwościami, od skrzyżowania w stronę wiaduktu zasadne 

jest zrobienie chodnika ( chociaż z jednej strony), dla bezpieczeństwa pieszych. 

\i Z pof~iem " ,.... . D 
' Je,te,::>ł2.., ~0--. 'v~ 

Teresa Klawińska 
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ORG.0003.32.2021 

Teresa Klawińska 

Radna Gminy Lubicz 

Odpowiadając na Pani interpelację informuję, że budowa chodnika na ulicy Dworcowej 

na wnioskowanym odcinku nie została ujęta w harmonogramie budowy i przebudowy dróg 

gminnych na rok 2022. 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy 

3. INW 



Danuta Wojciechowska 

Radna Gminy Lubicz 

Grabowiec,28 października 2021 r. 
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Wniosek 

Pan Marek Nicewicz 

Wójt Gminy Lubicz 

Zwracam się z wnioskiem do Pana Wójta o zabezpieczenie środków 

-finansowych w budżecie gminy na rok 2022 na naprawę poszycia dachowego w 

budynku gminnym w Grabowcu pod numerem 28. 

Z poważaniem 

~ )°1artfi!Jm( 



ORG.0003.33.2021 

Lubicz Dolny, dnia 9 listopada 2021 r. 

Danuta Wojciechowska 

Radna Gminy Lubicz 

W odpowiedzi na Pani wniosek dotyczący zabezpieczenia środków finansowych 

na naprawę poszycia dachowego budynku w m. Grabowiec pod nr 28 informujemy, 

że ze względu na ograniczone środki w budżecie gminy realizacja powyższego zadania 

nie została ujęta w zadaniach planowanych w 2022r. 

Stan techniczny budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy jest 

na bieżąco kontrolowany a każde zgłoszenie dotyczące ewentualnych usterek · podlega 

sprawdzeniu i ewentualnej naprawie w ramach umowy zawartej z Zakładem Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. 

W.roku bieżącym w budynkach gminnych znajdujących się na terenie sołectwa Grabowiec 

przeprowadzane były prace polegające m.in. na naprawie instalacji elektrycznej, naprawie 

kominów, uszczelnieniu pokrycia dachowego oraz wymiany rynien. 

Gmina Lubicz posiada w swoich zasobach 29 budynków, w których funkcjonuje 87 lokali 

mieszkalnych. 

Biorąc pod uwagę wielkość zasobu, z uwzględnieniem jednoczesnych potrzeb i ich pilności 

remont wskazywanego przez Panią Radną poszycia dachowego może zostać ujęte w planach 

budżetowych na lata kolejne. 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy 

3. INW 
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Interpelacja 

Marek Nicewicz 

Wójt Gminy Lubicz 

Lubicz 27.10.2021 

W związku ze wzrostem liczby zachorowań 'ff.a'~~/ Przedszkolu Publicznym 

Chatka Puchatka w Lubiczu Górnym, mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, pracowników 

oraz rodziców, proszę o przeprowadzanie regularnego ozonowania pomieszczeń 

przedszkola. 

Z poważaniem 
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Lubicz Dolny, dnia 9 listopada 2021 r. 

Juliusz Przybylski 

Radny Gminy Lubicz 

Odpowiadając na Pana interpelację informuję, że w planie finansowym jednostki na rok 

2021 - Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym nie ma środków 

z przeznaczeniem na usługę ozonowania. Instytucja zajmująca się bezpłatnym zamgławianiem 

- Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje usługę dezynfekcji zamkniętych 

pomieszczeń tylko w przypadku wystąpienia ogniska Covid-19. 

Trwa okres jesiennych chorób, przeziębień, które występują w większości placówek 

wychowania przedszkolnego. Frekwencja obecności w Przedszkolu „Chatka Puchatka" wynosi 

ponad 50 %, co jest zjawiskiem normalnym w okresie jesienno-zimowym i kształtuje się 

niezmiennie w ten sposób na przestrzeni lat. W pełni rozumiem Pana troskę o zdrowie 

i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników, jednakże mimo przestrzegania reżimu sanitarnego, 

również tego zaleconego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zachorowania, szczególnie 

w młodszych grupach, pojawiają się i nie zawsze mają charakter zakażeń wirusem COVID-19 

Otrzymują: 

1. adresat 

2. Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy 

3. ZEASiP 
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~ kNicewicz 




