
 

Lubicz Dolny, dnia 23 listopada 2021 r. 

 

             Państwo Radni  

ORG.0002.12.2021 

 

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

z 2021 r. poz. 1372) 

informuje o: 

XXXVII sesji Rady Gminy Lubicz dnia 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00  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 protokołów 

a) z sesji Rady Gminy Lubicz z 28 października 2021 r. 

b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 9 listopada 2021 r. 

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 uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Młyniec Pierwszy  

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

w miejscowości Młyniec Pierwszy  

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin 

f) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin  

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec Drugi 

obciążonej nieodpłatną służebnością gruntową  

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

w miejscowości Złotoria 

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

w miejscowości Złotoria 



j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 

k) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 

l) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

m) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, 

ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za 

kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku 

n) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

o) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości  

p) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

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

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”  

s) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2022” 

t) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz  

u) w sprawie ustalenia wysokości diety sołtysów oraz zasad ich wypłacania  

w) w sprawie przekazania petycji według właściwości  

x) w sprawie nieuwzględnienia wniosku mieszkańców Lubicza Dolnego  

y) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody  

z) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

aa) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego w 2022 r.  

ab) w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Lubicz  

ac) w sprawie nadania nazwy ulicy „Królowej Bony” w miejscowości Złotoria 

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

8. Zakończenie obrad.    

                                                                            

                                                                                              Z poważaniem 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                    Zbigniew Barcikowski  


