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Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XLII/22  

  

XLII Sesja odbyła się w dniu 28 kwietnia 2022 r. w sali obrad Urzędu Gminy Lubicz.  

Obrady rozpoczęto 28 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:40 tego 

samego dnia.  

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski. 

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 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski otworzył XLII sesję. Powitał 

uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Radna Danuta Wojciechowska zgłosiła wniosek o wpisanie do porządku obrad punktu 

dotyczącego udzielenia głosu mieszkańcom Nowej Wsi w temacie budżetowym, dotyczącym 

ul. Promowej. Radca prawny oznajmił, że jest to wniosek formalny w kwestii udzielenia głosu 

osobie spoza organów gminy, który zgodnie ze statutem gminy może być złożony w każdym 

momencie. W ocenie mówiącego nie chodzi o zmianę porządku obrad tylko o udzielenie głosu. 

Należy zatem zgłosić powyższy wniosek w momencie, w którym chce się, aby udzielono głosu 

osobie spoza Rady Gminy. Wtedy taki wniosek poddaje się pod głosowanie i Rada decyduje, 

czy udzieli głosu, czy też nie.    

 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lubicz.  

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

Protokół z XLI sesji Rady Gminy Lubicz przyjęto jednogłośnie.   

 

3. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Dobrzejewicach na temat stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Lubicz za 2021 rok 

Zastępca Komendanta komisariatu Policji w Dobrzejewicach aspirant sztabowy Bartosz 

Kryszak przedstawił dane dotyczące ilości etatów policyjnych oraz cywilnych, a także zasięg 

działania komisariatu. Omówił prace i działania Referatu Prewencji, Referatu Kryminalnego. 

Mówiący zreferował dynamikę przestępczości na terenie Gminy Lubicz, dane dotyczące pracy 

operacyjnej, wykrywalność przestępstw. Tematem wystąpienia był również stan 

bezpieczeństwa na drogach (kolizje, ranni, wypadki, ofiary śmiertelne). Prelegent podkreślił 

bardzo dobrą współpracę z Gminą Lubicz i podziękował włodarzom gminy za partycypację 

w kosztach zakupu oznakowanego radiowozu marki Toyota Corolla wersja hybrydowa oraz 

w zakupie statku powietrznego „Dron”. 

Radna Teresa Klawińska przypomniała o złożonym wniosku dotyczącym propozycji 

zorganizowania spotkania dzielnicowych z Gminy Lubicz z radnymi i sołtysami. Pan Bartosz 

Kryszak wyraził zgodę na powyższe, prosząc o podanie terminu. Na pytanie Radnego Juliusza 

Przybylskiego, czy w 2021 r. zwiększyła się ilość włamań do piwnic w blokach w Lubiczu 

Górnym sprawozdawca odpowiedział, że prześle odpowiedź po sprawdzeniu danych.   

 

4. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

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

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 rok dla 

Gminy Lubicz.  

 

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

Sprawozdanie, które przedstawił Zastępca Wójta obejmuje okres od 01.04.2022 r. do 

27.04.2022 r.  

 - 11 spotkań z mieszkańcami  

 - 11.04 - 29.04 - urlop Wójta Marka Nicewicza  

Zastępca Wójta Wojciech Rakowiecki: 

• 8 kwietnia – udział w XXXVI posiedzeniu Konwentu Wójtów Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Aleksandrowie Kujawskim 

• 9 kwietnia – pobór krwi przy urzędzie gminy 

• 22 kwietnia – Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym  

• 25 kwietnia – podpisanie umowy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 

w Bydgoszczy na dofinansowanie budowy drogi do jednostki wojskowej w Gronowie 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Wójt Marek Nicewicz: 

• 7 kwietnia – otwarcie ścieżki rowerowej Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny. 

 

6. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach.  
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7. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

 - 6 kwietnia – udział w spotkaniu z przybyszami z Ukrainy i przedstawicielami gminy oraz 

środowiska lokalnego 

 - 7 kwietnia – udział w uroczystości otwarcia ścieżki rowerowej biegnącej z Lubicza Dolnego 

do Rogówka 

 - 21 kwietnia – udział w komisjach połączonych Rady Gminy 

 - 25 kwietnia – udział w spotkaniu roboczym z wykonawcami inwestycji - budowy                             

ul. Toruńskiej w Grębocinie 

 - udział w spotkaniach on-line z Wójtem Gminy Lubicz 

 - konsultacje robocze z przedstawicielami komisji stałych Rady Gminy 

 - konsultacje robocze z Wójtem Gminy Lubicz 

 - załatwianie bieżących spraw przy współpracy z Biurem Obsługi Rady. 

 

8. Podjęcie uchwał: 

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

 

Radna Wojciechowska zgłosiła wniosek „o udzielenie głosu mieszkańcom Nowej Wsi 

w sprawie drogi Promowej”. Wniosek został poddany głosowaniu jawnemu, 12 osób było „za”. 

Rada jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem głosu przedstawicielom mieszkańców 

Nowej Wsi.    

Głos zabrał Pan B., mieszkaniec ul. Promowej w Nowej Wsi. Oznajmił, że dotarły do 

mieszkańców informacje, że WPF przewiduje redukcję wydatków na przebudowę ul. 

Promowej w latach 2022 – 2023 z kwoty 616 826 zł na kwotę 216 826 zł, czyli o 400 000 zł, 

tj. o 2/3 budżetu. Zdaniem mówiącego zamyka to drogę do jakichkolwiek prac i działań, a na 

podkreślenie zasługuje fakt, że ul. Promowa służy nie tylko mieszkańcom tej ulicy, czy 

miejscowości, ale całej gminie. Jest to droga, która prowadzi do PSZOK, jeżdżą nią mieszkańcy 

całej gminy. Środki przeznaczone pierwotnie na ul. Promową zostały przekazane w części na 

remizę OSP w Złotorii i przebudowę ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie. Czy ulica, 

która jest wizytówką gminy jest mniej ważna w budżecie niż każdy inny cel? – zapytał 

mówiący. Z pierwotnej kwoty przeznaczonej na ul. Promową po odjęciu środków na inwestycje 

w Złotorii i Grębocinie pozostaje jeszcze 200 000 zł, o przeznaczeniu których mieszkańcy nie 

mają wiedzy, kontynuował Pan B. Ulica Promowa jest w fatalnym stanie, na co również miały 

wpływ prace, które były prowadzone przy przebudowie oczyszczalni. Nic nie wskazuje na to, 

żeby mogło być lepiej, bo ulicą ciągle przejeżdżają samochody zmierzające do PSZOK. Droga 

- na żądanie mieszkańców jest cyklicznie naprawiana, bardziej łatana odcinkowo przez gminę, 

poprzez zasypywanie dziur jakimś wapiennym kruszywem, ale efekt jest niewystarczający, 

a tumany kurzu bardzo uciążliwe, podkreślił mówiący. Dodał, że jego wystąpienie jest prośbą 

mieszkańców ul. Promowej, żeby pochylić się nad sprawą środków przeznaczonych na ul. 

Promową i nie zmieniać wcześniejszych ustaleń, bo mieszkańcy czekają na tę ulicę już kilka 

lat, a realizacja ul. Promowej jest odsuwana nie wiadomo na jak odległą perspektywę.    

Następnie głos zabrał Pan C., mieszkaniec Nowej Wsi. Poinformował zebranych, że mieszka 

przy ul. Promowej 60 lat. Poprzez prace związane z przebudową oczyszczalni (kolektora 

łączącego Lubicz z Toruniem)  już drugi rok nie może użytkować 1 hektara ziemi. Przez 3 

miesiące koparka gąsienicowa jeździła po płytach betonowych, gdzie warstwa błota przy 

odwilży sięgała kostek. Płyty są połamane, cieki wodne poprzerywane. Woda stoi na polu 

mówiącego, które nie może być użytkowane. Trzeba przebudować tą drogę, zrobić 

odwodnienie, jak było na początku, skonkludował Pan C.     

Przewodniczący Rady obiecał, że Radni udadzą się w teren na miejsce, o którym mowa. 

Zastępca Wójta Wojciech Rakowiecki oznajmił, że ul. Promowa jest nie mniej ważna od innych 

dróg, podziela zdanie przedmówców, że jest istotna. U podstaw wszelkich działań gminy, czy 
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też zaniechań działań leżą możliwości budżetowe, podkreślił mówiący. I tu jest sedno problemu 

jeśli chodzi o ul. Promową, ponieważ jest to duże przedsięwzięcie, które z samej natury rzeczy 

wymaga poważnych nakładów. Nasze tegoroczne możliwości budżetowe nie są wystarczające, 

aby sprostać temu zadaniu. W ubiegłym roku był przetarg, wpłynęła 1 oferta na kwotę 

1 400 000 zł, a więc znacznie przekraczająca  nasze założenia. Postępowanie przetargowe 

powtórzono, w styczniu wpłynęła też 1 oferta, tego samego potencjalnego wykonawcy, na 

kwotę ponad 1 500 000 zł. Nasze możliwości budżetowe były o wiele mniejsze. Poproszono 

ZUK o kalkulację kosztów wykonania tego przedsięwzięcia i też opiewała na kwotę 1 500 000 

zł. Takich środków nie mamy w tegorocznym budżecie, nie ma więc na chwilę obecną (bo nie 

mówimy, że rezygnujemy z podejścia do przedsięwzięcia jakim jest przebudowa ul. Promowej) 

podstaw żeby skutecznie się nad tym problemem pochylić.   

Przesunięcie środków podyktowane jest chęcią dołożenia do inwestycji będącej na ukończeniu 

tj. remizy OSP w Złotorii oraz ul. Morelowej i Księżycowej w Grębocinie. Te środki są tylko 

przesuwane, to chwilowa rezygnacja z zajęcia się ul. Promową w Nowej Wsi, podkreślił 

mówiący.        

Pan B., w związku z wysokimi kosztami realizacji ul. Promowej w Nowej Wsi, zaproponował 

wykonanie jej etapami.  

Pan Zastępca Wójta oznajmił, że pierwotnie zakładano poszerzenie tej drogi, teraz raczej myśli 

się o odtworzeniu w ramach istniejącego śladu, ale to i tak są nadal ogromne pieniądze, a ceny 

wciąż galopują.      

Pan B. oznajmił, że dla mieszkańców najważniejsze jest ok. 30% tej drogi. Zdaniem mówiącego 

należałoby remontować ul. Promową etapami do miejsca sięgającego zabudowań. Pan 

Rakowiecki podziękował za ten głos w dyskusji. Rozważamy różne warianty, natomiast 

mówimy o chwili obecnej, dodał. Na chwilę obecną nie było sensu mrozić pieniędzy 

zapisanych w budżecie, dlatego taka decyzja i prośba do Rady o przesunięcie tych środków na 

wspomniane zadania.   

Przewodniczący Rady podziękował za wyjaśnienie. Radni znają temat, znamy opinię 

mieszkańców, inwestycja jest droga, może trzeba ją robić etapami, mieszkańcy wprowadzili 

cenny głos do dyskusji, oznajmił.  

Pan C. wyraził pogląd, że jeśli nie przebudowa i remont ul. Promowej to może chociaż 

wykonanie rowu odwadniającego, na co Pan Zastępca Wójta odpowiedział, że wszystkie uwagi 

są zapisywane, ale deklaracji, że rów, czy fragment drogi będzie zrobiony, nie składamy.  

Zbigniew Barcikowski  oznajmił, że temat jest ważny, będzie spotkanie z Wójtem, wszystkie 

głosy i propozycje zostaną poddane analizie.  

Radna Aldona Peregonczuk zapewniła, że Radni będą pracować nad tym tematem.   

  

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, 

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (3) 

Justyna Dejewska, Kazimierz Rybacki , Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XLII/548/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 9 głosami „za”, 

przy 3 głosach wstrzymujących się.  
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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: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, 

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Jarosław Rybiński, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (3) 

Justyna Dejewska, Kazimierz Rybacki , Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XLII/549/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 9 głosami „za”, 

przy 3 głosach wstrzymujących się.  

 

c) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lubiczu za rok 2021 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu za 

rok 2021.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/550/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

d) w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Grębocin 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej omówił projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/551/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

e) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej omówił projekt uchwały. 

Głosowano 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 XLII/552/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

f) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Grębocin 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej omówił projekt uchwały. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania części wsi Grębocin.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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ZA (11) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, 

Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Jarosław Rybiński, 

Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Juliusz Przybylski 

NIEOBECNI (3) 

Justyna Dejewska, Kazimierz Rybacki , Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XLII/553/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 głosami „za”, 

przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, 

Warszawskiej i Grębockiej) 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej omówił projekt uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, 

Warszawskiej i Grębockiej).  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, 

Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Jarosław Rybiński, 

Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jerzy Guranowski 

NIEOBECNI (3) 

Justyna Dejewska, Kazimierz Rybacki , Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XLII/554/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 głosami „za”, 

przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

h) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Lubicz 

do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Lubicz do Stowarzyszenia 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/555/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

i) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r. 

 

Radna Małgorzata Jurkiewicz oznajmiła, że pragnie przypomnieć, „że Grębocin chyba jako 

jedyny został bez bezpiecznego połączenia z Lubiczem chodnikiem dla pieszych. Mieszkańcy 

Grębocina jako piesi  nie mają żadnego połączenia z Lubiczem. Brakujący chodnik to naprawdę 

nieduży odcinek. Patrząc na inne miejscowości w naszej gminie, piesi mają tam bardziej 

komfortową i bezpieczną sytuację, aby pieszo, czy rowerem wyruszyć np. do urzędu gminy”.    

 



7 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/556/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

j) w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz 

w 2022 roku 

Głosowano w sprawie: 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz w 2022 roku.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/557/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

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

zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013 – 2032” 

 

Radny Juliusz Przybylski na pytanie, czy gmina posiada inwentaryzację budynków, na których 

jest położony azbest, uzyskał twierdząca odpowiedź.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz na lata 2013 – 2032”.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/558/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

l) w sprawie nadania nazwy ulicy „Brylantowa” w miejscowości Kopanino 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Brylantowa” w miejscowości Kopanino.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/559/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

m) w sprawie nadania nazwy ulicy „Mostowa” w miejscowości Młyniec Pierwszy 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy ulicy „Mostowa” w miejscowości Młyniec Pierwszy.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/560/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

n) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w miejscowości 

Kopanino 

Głosowano w sprawie: 

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy „Diamentowa” w miejscowości 

Kopanino.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/561/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 
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o) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka 

Puchatka” w Lubiczu Górnym 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” 

w Lubiczu Górnym.  

Wyniki głosowania 

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

Uchwałę Nr XLII/562/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

p) 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 XLII/563/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Radna Danuta Wojciechowska odczytała „interpelację Stowarzyszenia Mieszkańców Nowej 

Wsi NASZA DRWĘCA NASZ DOM w sprawie zamiaru wykreślenia z planu wydatków 

majątkowych w 2022 środków przeznaczonych na przebudowę ul. Promowej w Nowej Wsi.”  

Zapytanie w sprawie statusu prawnego ul. Szkolnej w Grębocinie złożył Radny Jerzy 

Guranowski. 

Zastępca Wójta, w uzupełnieniu do wcześniejszego sprawozdania z działalności przedstawił 

informacje dotyczące zamówień publicznych. Omówił zamówienia rozstrzygnięte, w toku oraz 

z wolnej ręki.    

Radny Juliusz Przybylski, w nawiązaniu do zamówienia publicznego dotyczącego wykonania 

linii oświetlenia zewnętrznego w gminie Lubicz w roku 2022, zapytał o ilość punktów 

świetlnych, na co Pan Zastępca Wójta odpowiedział, że przygotuje i po sesji przekaże 

odpowiedź na powyższe pytanie. 

10. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 13.40. 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                 Zbigniew Barcikowski 

 

Przygotowała:  

Marzena Robaczewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


