
Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XXXVII/21 

XXXVII Sesja odbyła się w dniu 30 listopada 2021 roku.  

Obrady rozpoczęto 30 listopada 2021 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:35 tego samego 

dnia.  

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski.  

W posiedzeniu wzięło udział 15 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 XXXVII sesję. Powitał 

uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. 

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

Pan Wójt zawnioskował o zmianę punktu 6g – zmianę tytułu projektu uchwały z „w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec Drugi 

obciążonej nieodpłatną służebnością gruntową” na „w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec Drugi obciążonej nieodpłatną służebnością 

gruntową” 

Głosowano w sprawie: 

zmiany tytułu projektu uchwały 6 g.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad po zmianach.  

 



Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin 

Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

PRZECIW (1) 

Jolanta Nikiel 

 

2. Przyjęcie protokołów 

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

Głosowano w sprawie: 

PRZYJĘCIA protokołu z sesji Rady Gminy Lubicz z 28 października 2021 r..  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

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

Głosowano w sprawie: 

przyjęci protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubicz z 9 listopada 2021 r..  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami. 

3 listopada: 

- spotkanie z wójtem Gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim oraz wójtem Gminy 

Czernikowo Tomaszem Krasickim – gospodarka odpadami 

• 6 listopada: 

- przy urzędzie gminy stanął krwiobus  

- odbył się zorganizowany wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Od Pokoleń” 

w Mierzynku turniej tenisa stołowego KGW 

- w Krobi odbył się "Wieczór słoweński", na który zawitała jej eminencja ambasador 

Republiki Słoweńskiej - Bozena Forsztnaricz Boroje, posłowie na Sejm RP: Iwona 

Michałek i Jan Krzysztof Ardanowski oraz konsulowie honorowi: Jan Walczak i Maciej 

Wydrzyński  

• 8 listopada – odsłonięcie pamiątkowego kamienia w Młyńcu Drugim z okazji 30 

rocznicy powstania Rotary Club Młyniec Drugi 

• 9 listopada - odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lubicz zorganizowana 

w związku z otrzymaniem przez gminę 3 mln zł dotacji na budowę Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie. Gościem specjalnym był Pan minister Jan 

Krzysztof Ardanowski. 

• 11 listopada – świętowaliśmy 103 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji 

w Lubiczu Górnym nad Drwęcą odbyło się ognisko niepodległościowe dla 

mieszkańców gminy.  

• 16 listopada – Czernikowo - konsultacje strategii wojewódzkiej 

https://www.facebook.com/Michalek.Iwona?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZgAEA_ZO_-8Aclhojo9Wy054YlijD6ujUKh_GEKUBkPNFSfJAGwthW1e3U1Y4HjjHpGal4ymCr2Vm4TS0wBHqbnbBUTJMijtlh2SWz8SjMqaiox-vEiyi4Aognh3eiB06WIuY5ylvdfxdSEa7fgKPVqjzNQrJtFriJ9o0l2pNi4_9rQyJv9JvujIiXb-eX7X-IbCoUeKqpUHC6vEHgEGJ-Rd0Zf5Rb0QaW4yXsFtvfoHyF4ENh4t4SmcPZC3ZcEmCkJ2hJE-OPdI3OU7qmJaOp1apJQ6gaqwuN3QHbd3vnQnD0sNCuA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Michalek.Iwona?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBZgAEA_ZO_-8Aclhojo9Wy054YlijD6ujUKh_GEKUBkPNFSfJAGwthW1e3U1Y4HjjHpGal4ymCr2Vm4TS0wBHqbnbBUTJMijtlh2SWz8SjMqaiox-vEiyi4Aognh3eiB06WIuY5ylvdfxdSEa7fgKPVqjzNQrJtFriJ9o0l2pNi4_9rQyJv9JvujIiXb-eX7X-IbCoUeKqpUHC6vEHgEGJ-Rd0Zf5Rb0QaW4yXsFtvfoHyF4ENh4t4SmcPZC3ZcEmCkJ2hJE-OPdI3OU7qmJaOp1apJQ6gaqwuN3QHbd3vnQnD0sNCuA&__tn__=K-R


• 17 listopada – telekonferencja z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Torunia Panem Marcinem Kowallkiem – transport zbiorowy w 2022 roku 

• 19 listopada: 

- spotkanie z pracownikami GOPS-u z okazji Święta Pracownika Socjalnego 

- odebranie vouchera w delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Toruniu  w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski 

Ład 

• 26 listopada – podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku z MPO 

Sp. z o.o.  

Następnie Pan Wójt omówił przetargi: 

• rozstrzygnięte 

 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

położonych na terenie Gminy Lubicz związanych z  utrzymaniem czystości i porządku na 

obszarze gminy w roku 2022 

• w toku 

- p.t. + Rb - przebudowa drogi gminnej: 

1) nr 100722C- ul. Morelowa w Grębocinie,  

2) nr 100886C- ul. Olszynowa w Krobi,  

3) nr 100839C (ul. Kazimierza Wielkiego) i 100838C (ul. Jagiellonów) w Złotorii 

 

- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami i dokonanie skutecznego zgłoszenia, bądź uzyskanie decyzji ZRID w 

Starostwie Powiatowym:  

1) Grębocin, ul. Szkolna ;  

2) Złotoria ul. Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Króla Ludwika ;  

3) Złotoria ul. Pocztowa i ul. Szkolna 

- Przebudowa dróg gminnych:  

1) w Grębocinie ul.  Lampkowskiego ;  

      2)    w Złotorii ul.  Piastów 

- Realizacja usług pocztowych – unieważniony 

• In hause  

- Budowa nowego obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie wraz z 

towarzyszącą infrastrukturą techniczną – negocjacje są w toku  

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Malinowej i Wiśniowej w Grabowcu 

 

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. 



- 11 listopada -  Gminne Święto Niepodległości w Lubiczu Górnym 

- udział w spotkaniu roboczym z radnymi, wójtem w sprawie projektu budżetu 

- załatwianie bieżących spraw we 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/476/21 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/477/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

miejscowości Młyniec Pierwszy 

Pan Wójt wyjaśnił: „działki znajdują się w Młyńcu Pierwszym za szkołą, uchwała staje się 

martwa bo gdybyśmy chcieli sprzedać działkę w takim stanie prawnym, jaki jest w tej chwili, 

jest niebezpieczeństwo, że byłaby wykorzystywana jako żwirownie, a tego nie chcemy, dlatego 

proszę o uchylenie uchwał w pkt. c i d”.  

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Młyniec Pierwszy.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/478/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

w miejscowości Młyniec Pierwszy 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Młyniec Pierwszy.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/479/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

miejscowości Grębocin 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.  



Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/480/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

f) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Głosowano w sprawie: 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/481/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

g) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec 

Drugi obciążonej nieodpłatną służebnością gruntową 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec Drugi 

obciążonej nieodpłatną służebnością gruntową .  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/482/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

h) 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/483/21 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: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Pan Mecenas poinformował, że działka może dotyczyć interesu jednego z radnych, dlatego 

powinien on wyłączyć się z głosowania. W związku z powyższym Przewodniczący Rady 

zarządził reasumpcję głosowania.  

   

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: 1, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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



Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

BRAK GŁOSU (1) 

Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XXXVII/484/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 14 głosami 

„za”, przy 1 – „braku głosu”. 

 

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

podatku 

Pan Juliusz Przybylski zwrócił się do pozostałych radnych „o mądre i rozważne uchwalenie 

wzrostu podatków”. Radny Przybylski oznajmił: „w historii 25 lat, jak jestem radnym, takiego 

wzrostu podatku, jaki państwo proponują mieszkańcom nie było, wzrost od 5-8 %. Prosiłbym 

o podjęcie uchwały tak jak w zeszłym roku - wzrost o 3%”. 

Pani Aldona Peregonczuk, odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdziła: 

„dyskutowaliśmy długo na ten temat. Jest duża inflacja, to są wydatki bieżące dla nas, 

spotkaliśmy się z problemem dopięcia naszego budżetu. Musimy mieć czujność nad budżetem. 

Mieszkańcy muszą zdawać sobie sprawę, że dopłacamy z podatków do szkół, przedszkoli, 

transportu publicznego, oświetlenia itp.”  

Pan Krzysztof Zając oznajmił: „każdy z nas jest mieszkańcem tej gminy, inflacja jest na 

poziomie 7,7%. Nie podnosimy o 10% i nie jest tak, że chcemy zarabiać na mieszkańcach. Nie 

tylko my, ale każda gmina podwyższa podatki. Jak Pan chce je obniżyć, to z czego w Lubiczu 

Górnym będzie Pan budował drogi czy lampy? Będzie Pan chodził od domu do domu? Czy 

chce Pan zadłużać gminę?”  

Pan Juliusz Przybylski odpowiedział: „ ja nie oskarżam i nie chcę obniżać podatków, tylko chcę 

abyśmy podjęli uchwałę taką, jak w ubiegłym roku  - wzrost o 3%. Jeśli chodzi o inwestycje to 

prosiłbym, aby była rozważna kontrola nad wydatkowaniem wszystkich środków, po to aby 

Gmina nie płaciła kar za złe podjęte decyzje.” 

Pan Jerzy Guranowski zaapelował, aby wszyscy poczuli się gospodarzami gminy, a nie 

politykami. „Wszystko, co jest poniżej 7,7 % to jest obniżanie podatku, a nie podwyższanie” – 

dodał mówiący.  

Pani Aldona Peregonczuk dodała: „w zeszłym roku podnieśliśmy o 3% i 2% poniżej inflacji 

i mieliśmy problemy z budżetem.”  

Głosowano w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

PRZECIW (1) 

Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXXVII/485/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła - 14 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw”. 

 

 

 



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

Głosowano w sprawie: 

obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.  

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

PRZECIW (1) 

Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXXVII/486/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 14 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw”. 

  

l) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Głosowano w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

PRZECIW (1) 

Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXXVII/487/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 14 głosami 

„za”, przy 1 głosie „przeciw”. 

 

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 

 

Pan Wójt zawnioskował ze względów technicznych o 5 minut przerwy. 

Po przerwie Pan Przewodniczący poinformował, że na komisjach została 

zaproponowana stawka 22 zł.  

 

Głosowano 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.  

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta 

Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Juliusz Przybylski 

Uchwałę Nr XXXVII/488/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 14 głosami 

„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

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

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Głosowano w sprawie: 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/489/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

Głosowano w sprawie: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/490/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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 

Głosowano 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.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/491/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 



Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/492/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2022” 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2022”.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwała Nr XXXVII/493/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie 

 

t) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz 

 

Pan Krzysztof Zając oznajmił: „ niektórzy mogą być zdziwieni, dlaczego podwyższamy 

zarobki włodarzom, ale to nie tylko my, to każda rada musi podnieść, od listopada wzrasta 

górny pułap wynagrodzenia, granicę minimalną ustawodawca ustalił procentowo. Nie jest to 

z inicjatywy Rady, to jest narzucone przez sejm.”  

Głosowano w sprawie: 

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Pan Zbigniew Szczepański miał problem techniczny, powiedział głośno, że oddaje głos „ZA”. 

Uchwałę Nr XXXVII/494/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości diet sołtysów oraz zasad ich wypłacania.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/495/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

w) w sprawie przekazania petycji według właściwości 

Głosowano w sprawie: 

przekazania petycji według właściwości.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/496/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

x) w sprawie nieuwzględnienia wniosku mieszkańców Lubicza Dolnego 

Głosowano w sprawie: 

nieuwzględnienia wniosku mieszkańców Lubicza Dolnego.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/497/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 



y) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody 

 

Pan Wójt, w uzupełnieniu pytań, które zadano na komisjach poinformował, że zabiegowi 

będzie poddanych 7 obiektów (drzew), w wykazie znajduje się 16. 

 

Głosowano w sprawie: 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/498/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że upłynął okres obowiązywania poprzedniej uchwały, która 

określała zasady udzielania dotacji, dlatego zasadne jest podjęcie nowej. W projekcie 

określone są główne założenia: m.in. kto może składać wnioski o dotację, określony jest 

termin składania wniosków, który wiąże się z opracowaniem budżetu gminy tj. do 30 

września roku poprzedzającego rok, w którym ta dotacja ma być udzielona, jest też określona 

wysokość procentowa dotacji, która może być udzielona.  

 

Pan Przewodniczący poinformował, że ze względu na problemy techniczne uchwały zostaną 

omówione, a głosowanie odbędzie się później  

 

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

w 2022 r. 

Pan Wójt poinformował: „ścieżka między Jedwabnem a Lubiczem Dolnym dobiega końca. 

Odbiór planowany jest na 6 grudnia br. Natomiast w kwestii drugiej ścieżki, która buduje się 

pomiędzy Złotorią a Lubiczem Górnym, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. 

Opóźnienia będą dotyczyły  głównie mieszkańców Nowej Wsi. Koszty związane z 

przebudowaniem odwodnienia, nie są jeszcze znane.  

W wyniku negocjacji, które prowadził Powiatowy Zarząd Dróg, potrzeba jest z naszej strony 

dopłacenia do ścieżki rowerowej Jedwabno-Lubicz Dolny. Zgodnie z zawartą umową koszty 

niekwalifikowane są ponoszone po połowie”. 

 

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

użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz – nie było pytań  

 

ac) w sprawie nadania nazwy ulicy „Królowej Bony” w miejscowości Złotoria – nie było pytań. 

 

7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy 

Pan Wójt odczytał Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 

27 września 2021 r. do 11 października 2021 r. W powyższym terminie nikt nie zgłosił uwag 

i opinii do projektu programu. 

Pani Danuta Wojciechowska,  w związku z wywiadem, którego Pan Wójt udzielił w Radiu PiK, 

oznajmiła: „padły tam słowa, że przez ewentualny most w Nowej Wsi nie będą jeździły tiry.” 

Którą drogą będą jeździły tiry ze strefy przemysłowej z Lubicza Dolnego, jak to wygląda 

w projektach?  - zapytała Pani Radna. 



 

Pan Wójt odpowiedział: „jak od samego początku w spotkaniach z mieszkańcami Nowej Wsi 

zapewniałem mieszkańców, że przez przeprawę mostową nie będzie ruchu tranzytowego 

tirowego. Most, ze względów obowiązujących przepisów, musi mieć określoną nośność, co nie 

znaczy, że chcemy na ten most puścić samochody o dopuszczalnej masie 8,5 tony. Pierwotnie 

chcieliśmy 3,5 tony, przepisy są tak dynamiczne, że jest możliwość ograniczenia tonażu do 8,5 

tony. Będziemy starać się, aby było to 3,5 tony. Stowarzyszenie wprowadza w błąd 

mieszkańców mówiąc, że przez most będzie dopuszczony ruch tirów. Jeszcze raz podkreślam, 

tak nie będzie. Również chcę skończyć z mitem o mówieniu o nie wiadomo jakich kosztach tej 

inwestycji. Przesłałem wszystkim Państwu Radnym artykuł ze świeżo oddanej przeprawy 

w Kruszwicy, gdzie most przez rzekę Noteć kosztował niewiele ponad 10 milionów złotych. 

Chcę, aby Państwo mieli tę wiedzę. Mówienie, że koszt budowy mostu to 100 milionów złotych 

to niczym nie poparte argumenty, które mają zobrazować niemożliwość przeprowadzenia tej 

inwestycji.  

Natomiast, jeśli chodzi o tiry, które mają jeździć z ul. Małgotarzowo, tak jak jest to ustalone 

z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu, tiry ze strefy Małgorzatowo będą jeździły nowo 

projektowaną drogą, na którą właśnie wydała zgodę Rada Miasta Torunia. Będzie się to 

odbywało nad mostem nad autostradą poprzez skraj terenów leśnych do Skody. To są ustalenia, 

które były brane pod uwagę od samego początku. Mamy do wybudowania 2,5 km drogi, jeśli 

założymy z dużym zapasem wraz z wykupem gruntu, koszt będzie około 5- 6 milionów złotych.  

Jeśli chodzi o drogę serwisową, w ostatnim czasie otrzymaliśmy dziwne pismo z GDDKiA. 

Musimy się pochylić nad przebiegiem samej trasy, ale nie oznacza to, że ta trasa jest 

niemożliwa. Będziemy nad tym dalej pracować, bo to jest jedyna ścieżka rozwoju naszej 

Gminy. Jeśli ktoś mówi, że problem drogi krajowej zostanie rozwiązany przez budowę drogi 

S10, to nie będzie miało najmniejszego przełożenie na to, co nas na co dzień spotyka w korku. 

Od godziny 6 rano musimy jakoś dojechać do pracy, droga S10 w tym nie pomoże, tym 

bardziej, że na odcinku od Torunia do Włocławka droga będzie poprowadzona w śladzie 

istniejącej autostrady. Jeszcze raz podkreślę, że tiry nie będą mogły przejeżdżać przez naszą 

drogę lokalną, która ma być drogą umożliwiającą nam przejazd przez Drwęcę. Bez nowej 

przeprawy mostowej Gmina Lubicz zostanie całkowicie zablokowana, nie będzie to 

perspektywa miesięcy, a kilku lat. Proponowane rozwiązania Ministra Ardanowskiego są 

idealnym uzupełnieniem tego, co my jako Włodarze Gminy próbujemy zrobić. Jedno i drugie 

rozwiązanie ani siebie nie wyklucza, a wręcz uzupełnia. Proszę zauważyć, że od samego 

początku mówiłem, że jest potrzebny trzeci naprzemienny pas ruchu i po trzech latach inne 

osoby spostrzegły potrzebę. Zauważcie Państwo co dzieje się w Toruniu, niedawno 

wybudowano drugi most przez Wisłę, a już mówi się o trzecim. Pomyślmy, jak ta gmina ma 

się rozwijać, bez konkretnych dróg, które jesteśmy w stanie budować, a nie o nich mówić. 

O przebudowie S10 mówi się lata, a nic się nie dzieje, my mamy gotowy projekt, który można 

składać do pozwolenia na budowę, nie tylko plany, czy też szkice”. 

Pan Krzysztof Zając zapytał: „ jeśli chodzi o te parametry mostu, zwiększona nośność czy są 

brane pod uwagę służby ratownicze? Czy o tym co mówił Poseł Ardanowski w listopadzie dot. 

rond turbinowych  coś na ten temat wiadomo?” 

Pan Wójt odpowiedział: „propozycja, którą złożył Minister Ardanowski moim zdaniem jest 

propozycją wyczekiwaną, oczekiwaną i jeszcze raz podkreślę uzupełniającą, co może pozwolić 

na rozwiązanie korków. Nie wiem, jakie są losy propozycji, o jakiej Pan Minister mówił, 

ponieważ ronda, o ile nikt nie wpadnie na zły pomysł dopasowania sygnalizacji świetlnej, bo 

nie ma nic gorszego jak ronda z sygnalizacją świetlną, one poprawiają bezpieczeństwo, ale nie 

przepustowość. Natomiast jeśli chodzi o most, nie da się zaprojektować mostu o mniejszej 

nośności, ze względu na obowiązujące przepisy, dlatego musi być taka konstrukcja, która 

zapewni automatycznie przejazd służbom. 



Spotykam się często z MZK i rozwiązujemy problemy komunikacyjne, jeśli chodzi o linię 35. 

Jeśli opóźnienia na trasie są 30- 40 minut, autobusy dwukrotnie stoją w korkach, żeby dojechać 

do Torunia, to będzie się nawarstwiało z każdym kolejnym rokiem, bez przeprawy mostowej -  

nowej alternatywnej. Pomiędzy granicą z Toruniem nie ma innej możliwości aby się wpiąć 

z jakąkolwiek inną drogę, to jest problem komunikacyjny. Jeśli nic się nie wydarzy w przeciągu 

5 lat przy budowie mostu, czyli te utrudnienia komunikacyjne, które mają mieszkańcy Złotori, 

spotka mieszkańców Młyńca, bo alternatywą stania w korku na „dziesiątce” i korków w Złotorii 

jest uciekanie do kolejnego mostu czyli w Młyńcu.  

Chciałbym podkreślić i podziękować Panu Staroście Markowi Olszewskiemu, ta przeprawa 

mostowa to jest efekt jego pomysłu, realizuję plany miejscowe, które zakładają przeprawę 

mostową dokładnie w tym miejscu, jeśli sięgniemy historii, gdzie była przeprawa promowa. 

Technika poszła do przodu, jest potrzebny most i my to realizujemy”.  

Następnie głos zabrał Juliusz Przybylski:  

„ chciałbym prosić, aby od nowego roku raz na kwartał sprawozdanie składał Pan Prezes ZUK-

u 

- chciałbym, aby Pani Skarbnik, która przedkłada nam zmiany budżetowe, aby wspomniała 

o tym, czy Gmina płaci kary za złe podejmowane decyzje.”  

Pan Krzysztof Zając poprosił o naprawienie nawierzchni na odcinku do jednostki wojskowej 

od numeru 121 – 124 Gronowo. 

 

Pan Przewodniczący poinformował o powrocie do głosowania uchwał, które były omawiane.  

 

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

i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/499/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

w 2022 r. 

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/500/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

użytkowych stanowiących własność Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych 

stanowiących własność Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/501/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 



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

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Królowej Bony” w miejscowości Złotoria.  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Uchwałę Nr XXXVII/502/21 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

8. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady Gminy ogłosił 

zakończenie, zamykając sesję o godz. 13.35 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz  

 

Zbigniew Barcikowski 

Protokołowała: Dorota Woźniak  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


