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Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr  XL/22 

XL Sesja odbyła się w dniu 3 marca 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Krobi.      

Obrady rozpoczęto 3 marca 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:50 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 XL sesję. Powitał 

uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Nie zgłoszono żadnych spraw do porządku obrad.  

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z poprzedniej, XXXIX sesji Rady Gminy Lubicz. 

 

Wyniki głosowania 

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

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Lubicz przyjęto jednogłośnie.  
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3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami. 

Sprawozdanie z działalności Wójta przedstawił jego Zastępca Pan Wojciech Rakowiecki. 

Sprawozdanie z realizacji zadań między sesjami obejmuje okres 28.01.2022 r. - 02.03.2022 r. 
 - 13 spotkań z mieszkańcami 

 - urlop: 14 - 18.02.2022 r. 

• 29 - 30 stycznia – 30 finał WOŚP. W ramach 30 finału zorganizowane były liczne 

atrakcje m.in.: bieg „Z biegiem Drwęcy”, Nordic Walking, spacer ze zwierzakiem, 

morsowanie w Józefowie, kiermasze, loterie, pokazy. W sobotę przy urzędzie stanął 

również krwiobus. Oddano 18 litrów krwi.  

Sztab gminny zebrał łącznie 125 068,21 zł; 44 euro i 4 funty, czym pobił ubiegłoroczny 

rekord.  

• 2 lutego – zebranie z radą sołecką Lubicza Górnego 

• 3 lutego – posiedzenie Gminnego Zarządu OSP 

• 8 lutego – spotkanie w Starostwie Powiatowym dot. rewitalizacji linii kolejowej nr 27 

• 9 lutego – podpisanie porozumienia w sprawie włączenia jednostki OSP Gronowo do 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 

• Od 12 lutego rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w 8 jednostkach OSP. Ostatnie 

z nich odbędą się 26 marca (Złotoria, Gronowo, Lubicz Dolny). 

• 21 lutego – pożegnanie nadkom. Szymona Bartnika - komendanta Komisariatu Policji 

w Dobrzejewicach.  

Następnie mówiący złożył sprawozdanie ze swojej działalności: 

• 24 lutego – pożegnanie dotychczasowego komendanta Komendy Miejskiej Policji 

w Toruniu oraz powołanie nowej pani komendant 

• 25 lutego - pierwsza telekonferencja wojewody z wszystkimi samorządowcami 

województwa w sprawie sytuacji w Ukrainie  

• 28 lutego - Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

• 1 marca  - spotkanie z Dyrektorami szkól i przedszkola w sprawie sytuacji w Ukrainie. 

 

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. 

Ze względu na sytuację pandemiczną aktywność zewnętrzna była utrudniona i ograniczona na 

korzyść kontaktów telefonicznych i e-mailowych. Przewodniczący Rady brał udział w WOŚP, 

komisjach połączonych, spotkaniach on – line. Mówiący w okresie sprawozdawczym 

przebywał też na kwarantannie i leczeniu sanatoryjnym. 

6. Podjęcie uchwał: 

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

Radny Juliusz Przybylski zapytał, czy budowa drogi wojewódzkiej Brzeźno – Turzno będzie 

w całości pokryta ze środków gminnych i w jakiej kwocie, na co otrzymał odpowiedź, że 

w całości ze środków gminnych w kwocie 200 000 zł.  
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Radny Przybylski zapytał, „czy nie będzie dofinansowania środków zewnętrznych”, na co 

Radny Kazimierz Rybacki odpowiedział, że ciąg pieszo – rowerowy z Brzeźna do Turzna, 

znajduje się przy drodze wojewódzkiej i będzie przebiegał przez dwie gminy. Będzie 

finansowany przez trzy podmioty (Gminę Łysomice, Gminę Lubicz i Urząd Marszałkowski). 

Podobnie będzie w sprawie drogi – inwestorem jest Urząd Marszałkowski, bo jest to droga 

wojewódzka 646, a dodatkowo finansować będzie Gmina Łysomice i Gmina Lubicz -  dodał 

mówiący.  

Pani Teresa Truszczyńska dodała, że jako gmina dofinansowujemy ten projekt. Jest to pomoc 

rzeczowa, dofinansowujemy inwestycję z naszych środków. Na budowę ciągu pieszo – 

rowerowego przy drodze wojewódzkiej przeznaczona jest kwota 200 000 zł. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r. 

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Nikiel, Aldona 

Peregonczuk, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Krzysztof 

Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Justyna Dejewska, Teresa Klawińska, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta 

Wojciechowska 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Uchwałę Nr XL/532/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 9 głosami „za”,  przy 

5 głosach „wstrzymujących się”.  

 

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: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Jolanta Nikiel, Aldona 

Peregonczuk, Kazimierz Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Krzysztof 

Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Justyna Dejewska, Teresa Klawińska, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta 

Wojciechowska 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Uchwałę Nr XL/533/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 9 głosami „za”, przy 

5 głosach „wstrzymujących się”.  
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c) w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2022 roku 

Głosowano w sprawie: 

określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2022 roku.  

Wyniki głosowania 

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

 

Uchwałę Nr XL/534/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.  

 

 

d) w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Głosowano w sprawie: 

dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.  

Wyniki głosowania 

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

 

Uchwałę Nr XL/535/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.  

 

 

e) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej 

oraz szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 

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

ćwiczeniu pożarniczym.  

Wyniki głosowania  

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

 

Uchwałę Nr XL/536/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.  

 

 

f) 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: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Uchwałę Nr XL/537/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie.  

 

 

7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy.  

Wnioski złożyli następujący Radni:  

- Kazimierz Rybacki  
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 - Marcin Różycki i Teresa Klawińska  

 - Danuta Wojciechowska 

 - Zbigniew Szczepański 

 - Krzysztof Zając. 

Radny Juliusz Przybylski przekazał pismo mieszkańców ul. Komunalnej w Lubiczu Górnym 

w sprawie podjazdu.  

Następnie Radni zgłosili następujące sprawy: 

Radny Kazimierz Rybacki: 

 - prosi o przekazanie radnym wiosennego harmonogramu równania i naprawy dróg 

Radny Jerzy Guranowski: 

 - pyta „o postępy w przekształcaniu gruntów na ul. Widokowej w Grębocinie”   

Radny Juliusz Przybylski: 

 - na ul. Piaskowej (na odcinku od ul. Bankowej do ul. Parkowej) chodnik jest w bardzo złym 

stanie technicznym; w ubiegłym roku na zebraniu wiejskim była mowa o wykonaniu tego 

chodnika przez ZUK. Sołectwo zakupiło kostkę, która leży już prawie dwa lata  na terenie 

przedszkola. Radny pyta, czy chodnik będzie w tym roku wykonany, gdyż jest to ważne 

również z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ obecnie po wspomnianej ulicy 

dwustronnie poruszają się autobusy MZK 

 - prosi o rozważenie możliwości reorganizacji ruchu – aby ul. Polna była podporządkowana 

w stosunku do Piaskowej (aby autobus poruszał się po ulicy z pierwszeństwem przejazdu)            

- prosi o rozważenie możliwości reorganizacji ruchu – aby ul. Bankowa miała pierwszeństwo 

w stosunku do ul.  Lipnowskiej (aby autobus poruszał się po ulicy z pierwszeństwem 

przejazdu). Radny dodał, że „w obrębie sklepu NETTO i butików jest przejście dla pieszych 

i autobus skręcający w ul. Bankową musi się zatrzymać praktycznie na skrzyżowaniu – 

przepuszczając samochody jadące ul. Lipnowską. Ta sytuacja powoduje, że tworzy się korek 

aż do skrzyżowania głównego „dziesiątki”. Radny prosi o rozważenie powyższego, konsultacje 

z kierowcami i policją. 

Pan Wojciech Rakowiecki poinformował, że z chwilą uruchomienia nowego kursowania 

autobusu, robiony był monitoring sytuacji, jaka ma miejsce w związku z nową organizacją 

ruchu. Obserwacje pracownika nie potwierdziły żadnych ponadnormatywnych 

niebezpiecznych zachowań w tym rejonie, wyjaśnił mówiący. Dodał, że będzie dalszy 

monitoring, rozmowy z policją, bieżąca ocena i analiza sytuacji. Jeśli będzie potrzeba to 

wprowadzone zostaną zmiany.   

Radna Aldona Peregonczuk: 

 - zgłasza „interpelację przypominającą dotyczącą utworzenia przystanku na żądanie dla 

autobusu nr 23 od strony Torunia (razem z przystankiem dla linii 46) - przy muralu w pobliżu 

kościoła (od początku kadencji była o tym mowa, poprzedni dyrektor MZK nie widział 

problemu w załatwieniu powyższego, a przystanku na żądanie do dzisiaj nie ma)”  

Radna Jolanta Nikiel: 

- zgłasza „interpelację przypominającą w imieniu mieszkańców ul. Osiedlowej w Rogówku 

o postawienie znaku ograniczenia prędkości; poruszający się wspomnianą ulicą bardzo często 

nie dostosowują prędkości, mieszkańcy mają nadzieję, że postawiony znak spełniłby swoje 

zadanie” 

Radna Małgorzata Jurkiewicz: 

 - ponawia „interpelację o naprawę dróg w Grębocinie: ul. Okrężna, Chmielna, Zielna, 

Kasztanowa, Zorzy, Owocowa”. 

Radny Krzysztof  Zając, odnosząc się do bieżącej sytuacji w Ukrainie wyraził szacunek, 

uznanie i podziw dla walczących. „Naszym obowiązkiem jest zabranie głosu i wsparcie tych, 

którzy tej pomocy oczekują w najtrudniejszym dla siebie momencie. Wszyscy całym, sercem 

jesteśmy z Ukraińcami, którzy przeżywają niezwykle trudne chwile. Całym sercem są także 
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z nimi mieszkańcy sołectwa Gronowo a także mieszkańcy pozostałych sołectw, którzy od 

pierwszych godzin rosyjskiej agresji byli gotowi nieść wszelką możliwą pomoc, co udowodnili 

m.in. podczas zbiórek darów zorganizowanych w całej gminie,” podkreślił mówiący. 

Następnie uczczono minutą ciszy pamięć bohaterskich żołnierzy ukraińskich, którzy polegli 

w obronie swojej ojczyzny oraz wszystkich ofiar zbrodniczej agresji putinowskiej Rosji na 

Ukrainę.             

 Radny Zbigniew Barcikowski podsumowując i nawiązując do wypowiedzi Radnego 

Krzysztofa Zająca oznajmił, że wyraził on wrażliwość całej Rady. Wszyscy przeżywamy to 

w podobny sposób, podkreślił. W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Kazimierza Rybackiego 

poinformował, że wiosenne naprawy dróg są rzeczą strategiczną, prosząc jednocześnie 

o przekazanie Radnym szczegółowych informacji w tym temacie. 

Zastępca Wójta oznajmił, że okres wiosennych prac dopiero się zacznie, informacje 

szczegółowe zostaną Radnym przekazane e-mailem. 

  

 

8. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 12.50. 

 

  

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                             Zbigniew Barcikowski 

  

 

Przygotowała:  

Marzena Robaczewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


