
Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XXXIX/22 

XXXIX Sesja odbyła się w dniu 27 stycznia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi.     

Obrady rozpoczęto 27 stycznia 2022 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:50 tego samego 

dnia. 

Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Szczepański. 

W posiedzeniu wzięło udział 12 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 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Szczepański otworzył XXXIX sesję. 

Powitał uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt zawnioskował wycofanie z porządku obrad punktu 6e – projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

– działki nr 274 i 275/1 

  

Głosowano w sprawie: 

wycofania z porządku obrad punktu 6e - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny – działki nr 274 

i 275/1   

 

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 



 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad po zmianach.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z poprzedniej, XXXVIII sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, 

Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew 

Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Juliusz Przybylski 

NIEOBECNI (3) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jolanta Nikiel 

 

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

Sprawozdanie z realizacji zadań między sesjami - 31.12.2021 r. – 26.01.2022 r.  

• 17 - spotkań z mieszkańcami 

• urlop: 12-14.01.2022 r. 

• 31 grudnia – spotkanie z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej Marcinem 

Kowallkiem – transport publiczny 

• 17 stycznia – spotkanie w Starostwie Powiatowym dot. linii kolejowej 27  

• 19 stycznia: 

- spotkanie z firmą ARS Renowacje dot. prac bieżących budowy w Złotorii 

- spotkanie z Krzysztofem Przybyszewskim – kierownikiem referatu do spraw 

publicznego transportu zbiorowego – rozkład jazdy MZK – zmiany 

• 20 stycznia – Dzień Babci i Dziadka, który odbył się w świetlicy wiejskiej w Młyńcu 

Drugim 

• 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez Klub Seniora Lubiczanie 

Od stycznia został uruchomiony Dzienny Dom Senior+ w Gronowie.  

 

Następnie Pan Wójt omówił zamówienia publiczne: 

 

• w toku (po otwarciu ofert):  

 - wykonanie p.t. Grębocin, ul. Szkolna 

 - wykonanie p.t.  Złotoria ul. Królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, Króla Ludwika  

 - wykonanie p.t.  Złotoria ul. Pocztowa i ul. Szkolna 

 - przebudowa drogi gminnej nr 100722C- ul. Morelowa w Grębocinie 

 - przebudowa drogi gminnej nr 100886C- ul. Olszynowa w Krobi 



 - przebudowa dróg gminnych nr 100839C (ul. Kazimierza Wielkiego) i 100838C                                   

(ul. Jagiellonów) w Złotorii 

 - przebudowa ul. Promowej w Nowej Wsi 

 - budowa placu zabaw dla dzieci w Józefowie 

 - usługi porządkowe 

 

• w toku (ogłoszone): 

 - Młyniec Drugi – ul. Żwirowa 

 - p.t. + r.b. Przebudowa ul. Jesiennej w Grębocinie 

 - przebudowa Drogi Gminnej nr 100741C – droga do jednostki w Gronowie 

 

• zamówienia publiczne – In house: 

 - budowa k.s. Lubicz Górny, ul. Komunalna, Krobia, ul. Orzechowa 

 

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

 

Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach.  

 

Na pytanie Radnego Przybylskiego dotyczące kursów linii kolejowej 27, Pan Wójt 

odpowiedział, że dwa kursy będą rano, jeden po południu. Szczegóły są dostępne na stronie 

internetowej operatora.  

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

Prowadzący obrady, w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy poinformował, że wiele 

planowanych spotkań świąteczno – noworocznych, ze względu na sytuację pandemiczną się 

nie odbyło. Przewodniczący uczestniczył w uroczystym podsumowaniu roku, które miało 

miejsce w Grębocinie. Wręczono wyróżnienia i nagrody sportowcom oraz aktywnym liderom 

społecznym. Przewodniczący pracował w komisjach, konsultował projekty uchwał, 

współpracował z Biurem Rady.  

    

 

6. Podjęcie uchwał: 

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r. 

Głosowano w sprawie: 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/520/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.  

 



Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/521/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

w miejscowości Złotoria - działka nr 413/3 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/522/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

w miejscowości Brzezinko - działka nr 80/13 

Głosowano w sprawie: 

uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Brzezinko.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/523/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

Lubicz Górny - działki nr 274 i 275/1 - projekt uchwały został wycofany z porządku obrad 

 

f) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Lubicz Dolny - działka nr 99/10 

Głosowano w sprawie:  

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz 

Dolny.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/524/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/525/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

h) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub 

ćwiczeniu pożarniczym 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 

biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz szkoleniu lub ćwiczeniu 

pożarniczym.  



Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/526/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

i) w sprawie nadania nazwy ulicy „Melancholijna” w miejscowości Grabowiec 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Melancholijna” w miejscowości Grabowiec.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/527/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

j) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania 

dotacji celowej na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz 

 

Pan Wójt, odnosząc się do pytań Radnego Rybackiego z komisji połączonych wyjaśnił, że 

odpowiedź jest w trakcie przygotowania. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 

udzielone mieszkańcom były realizowane z różnych programów. Ustalamy czy są możliwości 

ich przekazania. Do tego tematu, podobnie jak i do zagadnienia ekwiwalentu dla strażaków 

OSP wrócimy na kolejnych komisjach – skonkludował mówiący.     

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej na 

realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/528/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

k) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/529/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

l) w sprawie przekazania według właściwości wniosku dotyczącego budżetu Gminy Lubicz 

na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

przekazania według właściwości wniosku dotyczącego budżetu Gminy Lubicz na rok 2022 

i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/530/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

m) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Uchwałę Nr XXXIX/531/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 



Pan Wójt podziękował za jednogłośne podjęcie tej uchwały oraz Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji za nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów (wizyta w terenie). Przy 

okazji omawiania tej skargi była możliwość dyskusji na temat sposobów i słuszności lokalizacji 

progów zwalniających na terenie gminy. Mówiący poinformował, że trwa właśnie odbiór 

progów na ul. Rogowskiej, jest wiele uwag i zastrzeżeń do wykonawcy. Wszystko wskazuje na 

to, że inwestycja ta nie zostanie odebrana w dniu dzisiejszym. 

Radny Zbigniew Szczepański dodał, że mieszkańcy często mają subiektywne przekonanie, że 

w danym miejscu próg zwalniający jest nieodzowny i bez niego trudno mówić 

o bezpieczeństwie. Mówiący był na miejscu w czasie wspomnianej wcześniej wizytacji. 

Skarżący widzi konieczność instalacji progów, sąsiedzi już niekoniecznie. Progi to temat 

kontrowersyjny, nie tylko w Złotorii. Uogólniając, przekonanie jednostki nie zawsze idzie 

w parze z opinią sąsiadów, innych mieszkańców danej miejscowości, czy użytkowników drogi. 

To temat kontrowersyjny, którego nie da się uniknąć i na pewno nie raz jeszcze będzie się 

pojawiał, skonkludował mówiący. 

 

7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

 

Radny Jerzy Guranowski: 

- przekazał prośbę od mieszkańca ul. Zorzy w Grębocinie o interwencję w firmie zakładającej 

gaz o uporządkowanie zdewastowanej i nieprzejezdnej drogi  

- przekazał pytanie zaniepokojonych mieszkańców ul. Wrzosowej o terminowość realizacji 

inwestycji wodno-kanalizacyjnych na w/w ulicy. 

Pan Wójt, w odpowiedzi na poruszone przez przedmówcę sprawy zaapelował do mieszkańców 

dzwoniących i proszących o interwencję dotyczącą bieżącego utrzymania dróg po robotach 

o cierpliwość. W warunkach, jakie obecnie mamy, podejmowanie jakichkolwiek prac 

drogowych związanych z bieżącym utrzymaniem jest jeszcze gorszym rozjeżdżaniem tych 

dróg. Jak przyjdzie mróz sytuacja sama się rozwiąże. Jak odpuszczą obecne warunki pogodowe, 

to będzie sens robienia tych dróg, bo w obecnej chwili, robienie czegokolwiek, np. nawożenie 

tłucznia, to tak, jak rzucać kamienie do bagna, które i tak są przez tę powierzchnię wchłaniane. 

Pan Wójt raz jeszcze poprosił o wyrozumiałość i cierpliwość nie tylko mieszkańców ul. Zorzy 

w Grębocinie, ale też innych miejscowości, gdyż podejmowanie teraz jakichkolwiek działań 

z ciężkim sprzętem pogarsza tylko, a nie polepsza sytuację.  

Co do ul. Wrzosowej, Pan Wójt chciałby uspokoić wszystkich mieszkańców i zachęcić do 

śledzenia przetargów na wskazane inwestycje ujęte w harmonogramie. Opóźnienia nie są 

tożsame z wyrzuceniem inwestycji z harmonogramu. Powód jest jeden – rosnące ceny usług 

budowlanych. Gdy planowaliśmy wykonanie np. 10 ulic w ciągu roku, to teraz już widać, że 

starczy na 6, może na 7. Stąd też nie mówimy o wyrzuceniu, czy wykreśleniu inwestycji, tylko 

o ich realnym przesunięciu, ze względu na brak środków. A w tegorocznym budżecie 

przekazaliśmy i tak rekordową kwotę na inwestycje, tj. 24 000 000 zł, podkreślił mówiący.    

Radny Juliusz Przybylski poprosił o skierowanie pisma do zarządcy drogi wojewódzkiej lub 

wykonawcy ścieżki pieszo – rowerowej o zabezpieczenie drogi na odcinku od ul. 

Rzemieślniczej do torów kolejowych w Lubiczu Górnym (obecnie są tam niezabezpieczone 

wykopy, stwarzające zagrożenie dla poruszający się po drodze  pojazdów oraz uczestników 

ruchu). 

Odpowiadając Radnemu Przybylskiemu, Pan Wójt oznajmił, że zostaną podjęte szybkie 

działania w tej sprawie. Zostanie skierowane pismo o zabezpieczenie wykopów przed 

ewentualnymi uszkodzeniami samochodów, będzie też notatka na Radzie Budowy. 8 lutego br. 

Pan Wójt spotyka się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, to również przekaże mu 

powyższą sprawę.  



Radna Małgorzata Jurkiewicz zgłosiła konieczność naprawy (po pracach gazyfikacyjnych) 

drogi – ul. Okrężna od ul. Chmielnej w dół. 

 

8. Zakończenie obrad. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 12.50. 

 

 

 

                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                                                   Zbigniew Szczepański 

  

 

Przygotowała: Marzena Robaczewska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


