
 

Lubicz Dolny, dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

             Państwo Radni  

ORG.0002.13.2021 

 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 

informuje o: 

XXXVIII sesji Rady Gminy Lubicz dnia 30 grudnia 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. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wraz z objaśnieniami. 

7. Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych. 

8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: 

a) o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Lubicz  

b) o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na rok 

2022 

c) o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 2022-2037 

9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych. 

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Lubicz  

11. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. 

12. 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 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-2032” 



e) w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz na lata 

2021-2026 z perspektywą do roku 2030” 

f) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na realizacje zadań 

związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie Gminy Lubicz 

g) w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Gminy Lubicz, trybu postępowania  

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia 

h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. 

w ramach zadania pn. „Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od 

istniejącego chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie” 

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

dla zadania pn. „Budowa chodnika w obrębie drogi wojewódzkiej nr 552 na odcinku od istniejącego 

chodnika w Lubiczu Dolnym do istniejącego chodnika w Grębocinie” 

j) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

prowadzonych w formie dziennego Domu „Senior+” 

k) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/403/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

w sprawie określenia zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania 

l) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

m) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/348/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii 

Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2021-2028”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 

ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

n) w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Lubicz 

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

14. Zakończenie obrad.    

                                                                            

                                                                                              Z poważaniem 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                    Zbigniew Barcikowski  


