Rada Gminy Lubicz
Protokół nr XXXV/21
XXXV Sesja w dniu 28 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi.
Obrady rozpoczęto 28 października 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:45 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. Jarosław Rybiński
13. Zbigniew Szczepański
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 XXXV sesję. Powitał
uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.
c) zgłaszanie spraw do porządku
Pan Wójt zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu 6e – projektu uchwały w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi
Lubicz Dolny - Małgorzatowo
Głosowano w sprawie:
wycofania z porządku obrad projektu uchwały oznaczonej literą "e" w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Lubicz Dolny Małgorzatowo
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 protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z poprzedniej, XXXIV sesji Rady Gminy
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Protokół z XXXIV sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.
3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
Sprawozdanie obejmuje okres 17.09.2021 r. – 27.10.2021 r.
• 31 spotkań z mieszkańcami
• 17 września – spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy panem Pawłem
Przyjemskim w sprawie robót publicznych
• 18 września – udział w światowej akcji sprzątania świata – sprzątaliśmy las wokół
jeziora w Józefowie
• 21 września – spotkanie z Andrzejem Hercką ws. upamiętnienia 40 rocznicy rejestracji
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Gminie Lubicz
• 23 września – spotkanie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu z
dyrektorem Bartoszem Pewniakiem
• 28 września :
– spotkanie z prof. Edwardem Salińskim – przewodniczącym komisji konkursowej mural oraz wręczenie listu gratulacyjnego dla Pana Cezarego Mazurkiewicza. Projekt
mieszkańca Złotorii zwyciężył w konkursie na wykonanie historycznego muralu na
ścianach budynku prowadzącego do ruin zamku w Złotorii.
- w świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim odbył się finał konkursu witaczy
dożynkowych. W naszej gminie przygotowano 6 witaczy w Brzeźnie, Grębocinie ,
Gronowie, Mierzynku, Młyńcu Drugim i Młyńcu Pierwszym. Zwycięzcą gminnego
etapu konkursu został Młyniec Drugi
• 30 września – w Komisariacie Policji w Dobrzejewicach odbyło się przekazanie
drona, który będzie wykorzystywany m.in. do monitorowania jakości powietrza i
poszukiwania osób zaginionych. Na wartego 75 tys. zl drona złożyły się gminy
Lubicz, Czernikowo i Obrowo, znajdujące się na terenie działania Komisariatu Policji
w Dobrzejewicach
• 5 października:
- spotkanie z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu
Marszałkowskiego Mirosławem Graczykiem oraz zastępca dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy Leszkiem Nitką w sprawie budowy ścieżki rowerowej
Lubicz-Złotoria
• 6-7 października – uczestniczyłem w XIX Samorządowym Forum Kapitału i
Finansów w Katowicach
• 8 października :
- spotkanie z nadleśniczym Sylwestrem Tułodzieckim z Nadleśnictwa Dobrzejewice
odnośnie realizacji inwestycji na terenie gminy
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– odbył się IV Przegląd Piosenki Biesiadnej, na którym zaprezentowali się nasi
seniorzy. Wystąpili na nim seniorzy z Lubicza Dolnego, Lubicza Górnego i
Grębocina.
10 października – odbyło się XII Kryterium Asów w Lubiczu Górnym. Na wyścigu
kolarskim zorganizowanym przez KS Sprint Grębocin i Copernicus Akademia
Michała Kwiatkowskiego, mieliśmy przyjemność gościć mistrzów Michała Gołasia i
Olgę Wankiewicz.
12 października:
– odbyła się telekonferencja z dyrektorami szkół na temat aktualnej sytuacji
związanej z pandemią – Gala Oświatowa – ślubowanie pierwszoklasistów
- w świetlicy wiejskiej w Krobi odbyło się cykliczne spotkanie z sołtysami
13 października – spotkanie z mieszkańcami Lubicza Górnego w sprawie ul. Przy
Skarpie
14 października :
- spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Adamem Orłowskim w sprawie
dodatkowych kosztów ścieżki rowerowej Rogowo-Lubicz Dolny
- w Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowę na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej w Lubiczu Dolnym w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała
Architektura Sportowa w kwocie 250 tysięcy zł. Umowę przekazała członek zarządu
województwa Aneta Jędrzejewska i przewodniczący sejmikowej Komisji Sportu i
Turystyki, radny województwa Jacek Gajewski
20 października – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim z marszałkiem
Piotrem Całbeckim oraz wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim na pumptrack
w Lubiczu Górnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie ok 750 tysięcy zł
22 października – spotkanie z zastępcą prezesa ds. eksploatacji Toruńskich
Wodociągów panem Waldemarem Daraża oraz pracownikami Toruńskich
Wodociągów w sprawie współpracy przy budowie pomostu dla kajakarzy
23 października - uroczyste odsłonięcie muralu historycznego w Złotorii
26 października:
- spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie ścieżki rowerowej RogówkoJedwabno-Lubicz Dolny
- wręczenie nagrody za zajęcie 1 miejsca dla Gminy Lubicz w ramach IV edycji
Konkursu dla gmin pn. EKO-ORŁY 2021 za ochronę powietrza – lider czystego
powietrza. Uzyskaliśmy wynik 11,86% na podstawie ilości złożonych wniosków w
przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych Konkurs odbywał się pod
Honorowym Patronatem Ministra Klimatu i Środowiska
Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy z Radą Gminy do cotygodniowych spotkań online
Pod koniec września zakończyliśmy budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na
ternie tzw. aglomeracji Lubicz. Ta inwestycja kosztowała prawie 13 mln zł, z których
ponad 7 mln zł gmina pozyskała z Unii Europejskiej.
W naszej gminie rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju
Gminy Lubicz na lata 2021-2028” i potrwają do 5 listopada 2021r.
Rozpoczęła się modernizacja świetlicy w Grabowcu

Następnie Pan Wójt omówił przetargi:
•

w toku
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z utrzymaniem
czystości i porządku na obszarze gminy w latach 2022-2023

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 poinformował, że brał udział we wszystkich spotkaniach i
posiedzeniach Rady Gminy.
- 24 września – spotkanie z panią profesor z uczelni z Kielc w sprawie ścieżki dydaktycznogeologicznej na terenie gminy Lubicz
- 27 września:
- spotkanie z przedstawicielem nadleśnictwa Dobrzejewice
- udział w zjeździe powiatowym PSL
- 28 września – udział w gminnym podsumowaniu konkursu witaczy dożynkowych
- 30 września – spotkanie dotyczące nagród przewodniczącego z okazji dnia edukacji
- 6 października – udział w objeździe po terenie gminy wraz z wójtem oraz pozostałymi
radnymi, w celu zapoznania się ze stanem technicznym dróg
- 21 października – udział w komisjach połączonych Rady Gminy Lubicz
- 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.
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 XXXV/454/21 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 XXXV/455/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
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
Głosowano 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.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/456/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
d) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś
Przewodniczący Zbigniew Barcikowski poinformował, że na posiedzeniu komisji
szczegółowo został omówiony załącznik nr 2 do projektu, w którym znajduje się
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś. Każda z uwag została
przegłosowana. Rozstrzygnięcie wójta gminy Lubicz zostało podtrzymane przez Radę Gminy
Lubicz.
Pan wójt poinformował, że w trakcie prac Rady Gminy Lubicz pojawiły się pewne
wątpliwości co do sposobu rozstrzygnięcia uwag nr 27,28 oraz 47 wymienionych w
załączniku nr 2 do projektu uchwały. Pan wójt poprosił kierownika referatu gospodarki
przestrzennej o omówienie powyższych wątpliwości.
Pan Marek Pilewski zaprezentował na mapie obszar, którego dotyczą wątpliwości. W
projekcie planu zaproponowano wprowadzenie funkcji zabudowy mieszkaniowej. W skutek
uwag, które wpłynęły do planu i dotyczyły zaprezentowanych dwóch działek, wnioskodawcy
ubiegali się o pozostawienie dotychczasowej funkcji w obowiązującym planie. Jest to
zabudowa mieszkaniowa w zabudowie zagrodowej z dopuszczeniem rolnictwa oraz
zabudowa usługowa, co stanowi trzy funkcje obowiązujące w starym planie. Na skutek
uwzględnienia częściowo tych uwag przez wójta w projekcie planu przedstawionym do
uchwalenia mamy funkcję mieszkaniową z dopuszczeniem funkcji rolniczej (także
agroturystyki). Wójt nie uwzględnił uwagi dotyczącej funkcji usługowej, ponieważ trzy
funkcje nie mogą współistnieć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W
tym momencie pojawiły się wątpliwości co do dalszego etapu procedowania uchwały.
Obecny podczas sesji radca prawny Artur Kołcz dodał, że w uwadze zawnioskowano o
pozostawienie trzech funkcji, z czego wójt wybrał tylko dwie. Pojawiły się wątpliwości czy
nie zmienić tego w kierunku dopuszczenia funkcji usługowej oraz pozostawić funkcję
mieszkaniową. Wyjaśnił, że proceduralnie wójt rozpatrzył już uwagi i nie może w obecnej
chwili zmienić funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego na funkcję usługową oraz
mieszkaniową. W tej chwili rada gminy może zagłosować w taki sposób, że częściowo
uwzględnia uwagi mieszkańców polegające na wprowadzeniu funkcji mieszkaniowej i
usługowej. Konsekwencją takiego głosowania byłoby brak możliwości procedowania
uchwały, ponieważ wymagałoby to ponownego wyłożenia planu do publicznego wglądu.
Radny Juliusz Przybylski dodał, że mieszkańcy Nowej Wsi składający te uwagi byliby
bardziej zadowoleni z częściowego uwzględniania przez Radę Gminy Lubicz uwag z
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej oraz usługowej, dlatego że na tym terenie praktycznie
już nie ma rolnictwa.
Przewodniczący Zbigniew Barcikowski poprosił radnych o głosowanie ( podniesienie ręki) w
sprawie częściowego uwzględnienia tych uwag, poprzez pozostawienie w planie funkcji
mieszkaniowej i usługowej. Rada Gminy Lubicz jednogłośnie zagłosowała za
pozostawieniem w planie funkcji usługowej oraz mieszkaniowej.
Wobec decyzji, którą podjęła Rada Gminy Lubicz nie głosowano w sprawie punktu 6d.
e) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części
wsi Lubicz Dolny – Małgorzatowo

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad.
f) 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/457/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
g) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Młyniec Drugi
Pan wójt wyjaśnił, że jest to jedna z wielu uchwał, które w najbliższym czasie będą
podejmowane, ponieważ mamy nieścisłości jeżeli chodzi o pokrywanie się tym po czym
ludzie jeżdżą. Chodzi o teren, który został „wyjeżdżony” jako droga, a co tak naprawdę jest
drogą w planie. Takie same ustalenia zostały poczynione na spotkaniu z mieszkańcami ulicy
Spokojnej, ale takich spraw związanych z porządkowaniem przestrzeni oraz spraw
formalnych związanych z własnością tam gdzie odbywa się ruch jest więcej.
Radny Barcikowski dodał, że drogi zwyczajowo wyjeżdżone przez mieszkańców często
różnią się od geodezyjnych.
Radny Przybylski zapytał czy zamiana tych gruntów jest taka sama pod względem wielkości?
Czy któryś z gruntów jest większy – gminny czy prywatny? Czy w związku z tą zamianą
będzie jakaś dopłata czy zmiana pod względem powierzchni?
Kierownik Marek Pilewski poinformował, że zamiana jest zawsze wartościowa, a nie
powierzchniowa. Wylicza się wartość jednej działki oraz wartość drugiej działki i któraś ze
stron dopłaca. Powierzchnie są różne, ale nie jest to duża różnica.
Głosowano w sprawie:
zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Młyniec Drugi.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/458/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
h) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/459/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
i) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w
miejscowości Złotoria
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości
Złotoria.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/460/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
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
Pan wójt po dogłębnej analizie oraz wielu pytań, które były skierowane w trakcie trwania
pierwszego przetargu na wywóz nieczystości, proponuje zmianę, a tak naprawdę powrót do
tych godzin i dni funkcjonowania odbioru nieczystości, które miały miejsce wcześniej. Celem
nadrzędnym są jak najniższe koszty odbioru nieczystości z terenu naszej gminy, aby
mieszkańcy płacili jak najmniej. Patrząc na obowiązującą u nas stawkę 19 złotych i słuchając
innych burmistrzów i wójtów podczas forum w Katowicach, większość z nich zastanawia się
co zrobić, aby nie płacić 30 złotych, a nie przekroczyć w przypadku naszej gminy 20 złotych.
Radny Przybylski pyta czy zmiany nie dotyczą budownictwa wielorodzinnego?
Wójt potwierdził, że nie.
Głosowano 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.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz,
Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki,
Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Zając
NIEOBECNI (1)
Justyna Dejewska
Uchwałę Nr XXXV/461/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 13 głosami
„za” i przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
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
Głosowano 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.
Wyniki głosowania

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz,
Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki,
Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Zając
NIEOBECNI (1)
Justyna Dejewska
Uchwałę Nr XXXV/462/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 13 głosami
„za” i przy jednym głosie „wstrzymującym się”.
l) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok
szkolny 2020/2021
Głosowano w sprawie:
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2020/2021.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/463/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
ł) w sprawie gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów
oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz
Głosowano w sprawie:
gromadzenia środków finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych
jednostek budżetowych Gminy Lubicz.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/464/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
m) w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Głosowano w sprawie:
określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków
powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/465/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
n) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.
Głosowano w sprawie:
uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/466/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
o) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2021”

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2021”.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/467/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
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
Głosowano 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.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/468/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
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
Pan wójt chciałby serdecznie zaprosić mieszkańców do śledzenia informacji jakie
zamieszczamy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Znajduje
się tam link do wielu programów, w tym także do programów senioralnych, które odbywają
się w naszej gminie. Ostatnimi czasy odwiedzają nas przedstawiciele telewizji nakręcając i
dyskutując na temat programów – w większości rządowych. Cieszy nas to, że włączamy się
aktywnie w to co jest dostępne za pośrednictwem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
dla naszych mieszkańców. Mowa tu m.in. o programie Teleopieki, „Senior+”. Można na ten
temat posłuchać oraz zobaczyć występujących tam naszych seniorów. Opowiadają do jakich
programów zostali włączeni, co robią dzięki tym programom oraz co one wnoszą w ich życiu.
Podjęcie uchwały to kolejny etap wykorzystania budynku w Gronowie i wsparcie naszych
seniorów. Wójt serdecznie podziękował i pozdrowił wszystkich pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zbliżającym się świętem pracownika socjalnego.
Głosowano 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.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/469/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
s) w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Głosowano w sprawie:
zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/470/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
t) w sprawie nadania nazwy ulicy „Zaciszna” w miejscowości Nowa Wieś
Wójt odniósł się do rozmów, które miały miejsce na obradach komisji. Numeracja, która do

tej pory została zaproponowana, pozwala na to, żeby ta ulica była dalej ciągiem ulicy
Spokojnej. Na ulicy Zacisznej może być docelowo maksymalnie pięć domów. Z tego względu
wójt proponuje radnym odrzucić projekt uchwały.
Na prośbę radnego Barcikowskiego wójt odczytał projekt uchwały. Radny Barcikowski
potwierdził, że w trakcie komisji rada była za odrzuceniem tego projektu.
Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy „Zaciszna” w miejscowości Nowa Wieś.
Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
PRZECIW (11)
Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska,
Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki
, Zbigniew Szczepański, Krzysztof Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jerzy Guranowski, Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska
NIEOBECNI (1)
Justyna Dejewska
Rada Gminy Lubicz w powyższej sprawie nie podjęła uchwały przy 11 głosach „przeciw” i
przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
u) w sprawie nadania nazwy ulicy „Błękitna” w miejscowości Mierzynek
Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy „Błękitna” w miejscowości Mierzynek.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Uchwałę Nr XXXV/471/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.
w) w sprawie nadania nazwy ulicy „Aleja Gwiazd” w miejscowości Kopanino
Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy „Aleja Gwiazd” w miejscowości Kopanino.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz,
Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Kazimierz Rybacki , Jarosław
Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając
PRZECIW (2)
Teresa Klawińska, Marcin Różycki
NIEOBECNI (1)
Justyna Dejewska
Uchwałę Nr XXXV/472/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami
„za” i przy 2 głosach „przeciw”.
7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach
majątkowych za 2020 r.
Pan Wójt poinformował, iż oświadczenia majątkowe za 2020 rok złożyło mu 26 osób –
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Prezes Zakładu Usług Komunalnych, Prezes
Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, kierownicy referatów oraz pracownicy wydający decyzje

administracyjne w imienia Wójta Gminy. Oświadczenia zostały złożone w terminie do 30
kwietnia 2021 r. i przesłane wg właściwości do organów nadzoru. Oświadczenia zostały
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Pan wójt odczytał informacje o
nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach w wyniku przeprowadzonych kontroli
oraz poinformował o udzielonych w tych przypadkach wyjaśnieniach.
Przewodniczący Rady odczytał informacje o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
radnych – oświadczenia zostały złożone w terminie do 30 kwietnia 2021 r. i przesłane wg
właściwości do organów nadzoru. Zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej. Przewodniczący Rady odczytał informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych
w oświadczeniach w wyniku przeprowadzonych kontroli oraz poinformował o udzielonych w
tych przypadkach wyjaśnieniach.
8. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady
gminy.
Wnioski i interpelacje złożyli:
- Radny Juliusz Przybylski
- Radny Krzysztof Zając
- Radna Danuta Wojciechowska
- Radna Teresa Klawińska.
Radny Kazimierz Rybacki podziękował pracownikom ZUK-u za uporządkowanie terenu
wzdłuż drogi Sapardowskiej w Brzezinku na długości 1600 metrów.
Radny Jerzy Guranowski poinformował o wizycie mieszkańców ulicy Chabrowej,
Hiacyntowej oraz Jagodowej w Grębocinie. Obecnie zbierane są podpisy pod interpelacją.
Mieszkańcy dostrzegają problem, który już wcześniej był poruszany na spotkaniach radnych z
wójtem oraz na zebraniu sołeckim. Chodzi o możliwość wykonania drugiego dojazdu do
osiedla za ulicą Ogrodową dla wyżej wymienionych ulic. Wykonanie tego dojazdu jest
podyktowane względami bezpieczeństwa. Obecnie na osiedlu jest 20 domów, a jedyny dojazd
do nieruchomości jest przez ulicę Ogrodową. Jest to wąska ulica, na której parkują
samochody po obu stronach. Często uniemożliwia to przejazd innym pojazdom, a także
służbom ratunkowym. Rozwiązaniem problemu byłoby wykonanie dojazdu od strony ulicy
Przydatki poprzez przedłużenie ulicy Hiacyntowej.
Radny Przybylski zapytał wójta, czy na ulicy Komunalnej w Lubiczu Górnym w obrębie
skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej będzie wytyczone przejście dla pieszych w związku z
budową ścieżki rowerowej? Radny dodał, że w ubiegłych latach były poczynione starania w
tej kwestii. Gmina wykonała chodnik dla pieszych. Zarząd Dróg Wojewódzkich
poinformował o trudnościach w wykonaniu takiego przejścia dla pieszych, ponieważ nie ma
tam chodnika, oświetlenia. Czy takie przejście zostanie wykonane w obrębie ulicy
Rzemieślniczej, Piaskowej i Komunalnej?
Wójt odpowiedział, że w ramach budowy ścieżki rowerowej nie zostanie wykonanie przejście
dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Rzemieślniczej. Dodał, że gmina wystąpiła do
Zarządu Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o wykonanie przejścia dla pieszych poza
inwestycją związaną z budową ścieżki rowerowej. Problem z wykonaniem tego przejścia jest
związany z łukiem drogowym, który rozpoczyna się od strony Nowej Wsi. Przepisy drogowe
nie pozwalają na budowę przejścia po stronie chodnika, który został już wybudowany. Do
Zarządu Dróg Wojewódzkich wysłana została deklaracja, że jesteśmy w stanie wybudować
chodnik po drugiej stronie ulicy Piaskowej, tak żeby za skrzyżowaniem od strony torów
kolejowych takie przejście mogło powstać. Wójt czeka na odpowiedź. Jeżeli będzie
pozytywna to przejście dla pieszych powstanie.

Radny Szczepański nawiązał do sprawy zgłoszonej na poprzedniej sesji przez radną
Peregonczuk. Wniosek dotyczył mi.in uporządkowania ruchu drogowego na ulicy Szkolnej w
Złotorii. Obecnie funkcjonuje tam m.in. przedszkole, a wkrótce będzie funkcjonować również
świetlica wiejska. Jest to bardzo poważny problem. Radny był uczestnikiem zakleszczenia się
pojazdów na około 15 minut przy przedszkolu. W odpowiedzi na interpelację pojawiły się
numery działek, które wymagałyby ewentualnego wykupu o łącznej powierzchni 154 metrów
kwadratowych. Wspomniano również, że w ubiegłych latach ceny proponowane przez
właścicieli nieruchomości były „nierynkowe” w przypadku wykupu przez gminę – było to
około 130 zł za metr kwadratowy. Radny dodał, że nie jest to duża powierzchnia i wnioskuje
o zabezpieczenie ewentualnych środków na ten cel. Radny wnioskuje o uporządkowanie
ruchu odpowiednim oznakowaniem.
Wójt poinformował, że referat inwestycji ciągle pracuje nad rozwiązaniami. Pierwszą rzeczą,
która docelowo rozwiąże ten problem jest wykonanie projektu nawierzchni drogi przy ulicy
Pocztowej i Szkolnej. Pomoże on uporządkować sprawy związane z własnością gruntu i
kwestią „wąskiego gardła” na tej ulicy. Oczekiwania finansowe mieszkańców są zupełnie
inne w przypadku wykupu nieruchomości, a przejęciem gruntu pod drogę. Rozbieżności są na
tyle duże, że gmina będzie chciała przejąć część gruntów pod drogę za pomocą specustawy
drogowej. W tym przypadku wysokość odszkodowania za przejęcie gruntu określa starosta.
Służy do tego oczywiście wycena nieruchomości i na jej podstawie zostanie wyceniony grunt.
Kolejno nastąpi wypłata takiego odszkodowania. Przebudowa ciągu komunikacyjnego przy
ulicy Pocztowej i Szkolnej jest wpisana do budżetu na rok 2022. Wójt jeszcze dziś sprawdzi
jaka jest tam obecnie organizacja ruchu i czy wymagane jest postawienie znaku, który
kierunek ma pierwszeństwo lub zastosowanie innego rozwiązania, które wyeliminuje
powstawanie zatorów.
9. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady Gminy ogłosił
zakończenie, zamykając sesję o godz. 11:45.

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz
Zbigniew Barcikowski

Przygotował(a): Dominika Koźlicka

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

