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Gmina Lubicz położona jest w północno – wschodniej części powiatu toruńskiego. Obszar 

Gminy Lubicz zajmuje powierzchnię 106 km². Posiada nieregularny kształt, rozciągnięty wzdłuż 

osi północ-południe i sąsiaduje z sześcioma następującymi gminami położonymi w trzech różnych 

powiatach: w obrębie powiatu toruńskiego – z gminą Łysomice, Obrowo i Wielka Nieszawka,        

w obrębie powiatu golubsko-dobrzyńskiego – z gminą Kowalewo Pomorskie i Ciechocin oraz                  

z miastem Toruniem stanowiącym samodzielny powiat grodzki.  W obrębie gminy Lubicz 

znajduje się 19 miejscowości, które stanowią 17 sołectw: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, 

Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, 

Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko i Złotoria. W Gminie Lubicz 

na koniec 2021 roku liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy to 20 092 osoby  

i w porównaniu z rokiem 2020 odnotowano wzrost o 0,3 %, tj. o 60 osób.  Najwięcej - bo 32 osoby 

przybyły w Krobi, w Złotorii – 31 osób, w Lubiczu Górnym – 29 osób, w Mierzynku – 25 osób. 

W pozostałych miejscowościach liczba ludności nieznacznie zmieniła się w relacji do roku 2020. 

Najwięcej osób (21) ubyło w miejscowości Lubicz Dolny. W roku 2021 zameldowanych zostało 

186 urodzonych w okresie sprawozdawczym dzieci, wymeldowano w wyniku zgonu 196 osób,  

co oznacza ujemny przyrost naturalny.  Na terenie gminy na koniec 2021 roku zameldowanych 

było 1 491 dzieci w wieku przedszkolnym ( 0-5 lat), z tego 1 473 na pobyt stały i 18 na pobyt 

czasowy. 

Bezpieczeństwo  
 

Urząd Gminy 

 Rok 2021 upłynął pod znakiem kontynuacji walki z chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną 

wirusem SARS-CoV-2. Gmina organizowała punkty szczepień oraz ich zabezpieczenie poprzez 

zaangażowanie jednostek OSP, a także zorganizowano transport do punktów szczepień dla osób, 

które wymagały takiego wsparcia. Pracę urzędu oraz jednostek organizacyjnych dostosowano  

do zaleceń służb sanitarnych.  

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Siły i środki, którymi dysponują Ochotnicze Straże Pożarne: 

1. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP w tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym – Grębocin, Młyniec Pierwszy i Złotoria, 5 jednostek poza systemem – Brzezinko, 

Gronowo, Lubicz, Rogowo i Rogówko oraz 1 jednostka prewencyjna – OSP Mierzynek.  

2. OSP skupiają w swoich szeregach ponad 160 druhów przeszkolonych z badaniami lekarskimi, 

uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
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3. OSP dysponują 17 pojazdami pożarniczymi – 2 pojazdy ciężkie, 7 średnie, 8 lekkie. Stan 

wyszkolenia strażaków oraz posiadany sprzęt zapewnia dobry poziom bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego gminy. 

4. Wyposażenie jednostek w sprzęt i specjalistyczne urządzenia jest na poziomie dobrym. Stało 

się normą posiadanie przez OSP sprzętu ratującego życie podczas działań np. torby 

ratowniczej PSP R1 czy noszy typu deska (7 jednostek) jak też defibrylatora (6 jednostek) 

Kilka zastępów (5 jednostek), posiada zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych 

(nożyce, rozpieracz), stosowanych wielokrotnie przy wypadkach komunikacyjnych, 

2 jednostki posiadają kamerę termowizyjną. OSP w Złotorii posiada na swoim stanie 

profesjonalną łódź ratowniczą wraz z silnikiem do działań na akwenach wodnych. 

Poziom wyszkolenia strażaków oraz posiadany sprzęt ratowniczy powoduje, że stan 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy jest na dobrym poziomie. 

 

 

Nowy wóz strażacki dla OSP Rogowo. 

 

Ilość interwencji Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku. 

 

Lp. Nazwa jednostki KSRG Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Razem 

1 2 3 4 5 6 7 

1. OSP Brzezinko Nie 0 1 0 1 

2. OSP Grębocin Tak 15 27 1 43 

3. OSP Gronowo Nie 17 71 1 89 

4. OSP Lubicz Nie 23 38 9 70 
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5. OSP Młyniec Tak 10 30 4 44 

6. OSP Rogowo Nie 2 7 0 9 

7. OSP Rogówko Nie 1 13 0 14 

8. OSP Złotoria Tak 18 37 4 59 

9. OSP Mierzynek Jednostka prewencyjna bez sprzętu i samochodu 

10. Razem interwencji OSP 329 *) 

   *)   Ilość wszystkich wyjazdów w 2021 roku – 329. 

 

5. Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 roku przeznaczono z budżetu gminy 

ponad 272 tysiące złotych. 

 

 

Policja 

Z analizy materiałów udostępnionych przez Komendanta Komisariatu Policji w 

Dobrzejewicach, wynika, że na terenie Gminy Lubicz nastąpił spadek stwierdzonych czynów 

przestępczych  z 92 odnotowanych w 2020 roku do 86 w roku 2021. Na drogach gminy wydarzyły 

się 435 kolizje (372 w 2020 r.), w których rannych zostało 7 osób (11 w 2020 r.), natomiast w 8 

wypadkach drogowych (12 w 2020 r.) życie straciły 3 osoby (3 w 2020 r.). 

 

Finanse                                       

Stan finansów gminy 

 

➢ udział dochodów własnych w dochodach ogółem        43,44% 

 

➢ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem   12,55% 

 

➢ zadłużenie ogółem  41 231 365,58 zł, co stanowi 31,68% zrealizowanych w 2021 roku 

dochodów budżetowych 

 

Wykonanie budżetu 

W 2021 roku dochody budżetu Gminy Lubicz wykonano w wysokości  130 132 554,49 zł,  

co stanowi 101,38% planu. Dochody własne gminy za 2021 rok wykonano w wysokości                                     

56 016 697,04 zł  i w stosunku do roku 20 20 odnotowano wzrost o ok.  11,16% 
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Wydatki budżetowe w 2021 roku zrealizowano w kwocie  118 275 091,34 zł, co stanowi 94,08% 

planu.  

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości  11 857 463,15 zł. 

Dodatki wynik operacyjny zamknął się kwotą  16 205 661,11 zł i w relacji do roku 2020 

odnotowano  wzrost nadwyżki operacyjnej o ok.  92,31%. 

W 2021 roku zrealizowano dochody z majątku na łączna kwotę  1 298 454,58 zł. Wydatki 

majątkowe wykonano na łączną kwotę  14 841 275,60 zł co stanowi  78,87 % planu.  

Kluczowe inwestycje realizowane w 2021 roku  (stan realizacji na 31.12.2021 r.) 

 

Nazwa zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracja Lubicz 

finansowanie 

zadania 

dofinansowanie w formie refundacji RPO WK-P 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny na 

lata 2014-2020) do kwoty 7 642 669,39 zł tj. nie więcej niż 83,84% kosztów kwalifikowalnych. 

w 2021 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 3 255 150,00 zł,, w 

okresie sprawozdawczym złożono dwa wnioski o płatność na łączną kwotę: 2 552 644,48 zł. W 2021 

r. nie wpłynęły środki z UE. 

stan realizacji zakończono realizację robót budowlanych, odbiór końcowy prac odbył się 14 września 2021 r. 

 

Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu 

finansowanie 

zadania 

zadanie finansowane z budżetu Gminy Lubicz 

w 2021 r. poniesiono wydatek w kwocie 499 982,20 zł. 

stan realizacji Zakończono realizację robót budowlanych, odbiór końcowy odbył się 29 grudnia 2021 r. 
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Nazwa zadania Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej 

w Toruniu 

finansowanie 

zadania 
zadanie finansowane z budżetu Gminy Lubicz 

stan realizacji 

Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył wniosek w sprawie wydania decyzji ZRID, do 

końca2021 roku decyzji ZRID nie uzyskano. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych 

24.07.2022 r. 

 

Nazwa zadania Budowa mostu drogowego nad rzeką Drwęcą w Lubiczu Dolnym 

finansowanie 

zadania 
zadanie finansowane z budżetu Gminy Lubicz 

stan realizacji 

Trwają prace nad dokumentacją projektową. Nie uzyskano decyzji ZRID w związku z czym nie 

rozpoczęto robót budowlanych. Trwa proces uzyskania decyzji środowiskowej. Należy również 

dokonać uzgodnień z konserwatorem zabytków ze względu na znajdujące się na terenie inwestycji 

stanowisko archeologiczne. Data zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania to 30.10.2022 r. 

 

Nazwa zadania Budowa dróg gminnych 

finansowanie 

zadania 

w 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatki na prace projektowe oraz roboty budowlane w kwocie 

2 372 024,66 zł. ( w tym: 300 000,00 zł jako wydatki niewygasające); dofinansowanie z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 996 199,33 zł 

stan realizacji 

W ramach zadania zaplanowano 7 inwestycji: 

1) roboty budowlane na 4 inwestycjach zakończono w terminie. Protokoły odbioru z dn.: 

- 04.10.2021 r. Budowa chodnika na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym,  

- 26.11.2021 r. Przebudowa odnóg ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym, Budowa chodnika na ul. 

Gronowskiej w Młyńcu Pierwszym 

- 07.12.2021 r. Przebudowa ul. Spokojnej w Krobi. 

2) na dwie inwestycje podpisane zostały aneksy zmieniające terminy końcowe: 

- przewidywany termin zakończenia prac budowlanych dla zadania pn. Przebudowa ul. 

Handlowej i Spółdzielczej w Lubiczu Górnym to 01.04.2022 r.  

- roboty budowlane na części I zadania pn. Przebudowa ul. Dolina Drwęcy w miejscowościach 

Młyniec Drugi i Józefowo – do 14.03.2022 r. przedłużono termin uzyskania decyzji ZRID dla 

etapu II. 

3) jedna inwestycja pn. Budowa progów zwalniających na ul. Rogowskiej w Grębocinie nie 

została ukończona w terminie, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.   

Lokalizacja koszt realizacji 

miejscowość ulica wartość łączna 

Lubicz Górny Kamienna - chodnik 220 800,00 zł  

Lubicz Dolny Lipowa - odnogi 296 169,00 zł  

Młyniec Pierwszy Gronowska - chodnik 79 799,67 zł  

Krobia Spokojna 209 272,99 zł  

Lubicz Górny Spółdzielcza i Handlowa     850 000,00 zł  
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Młyniec Drugi i 

Józefowo 
Dolina Drwęcy     715 983,00 zł  

Grębocin Rogowska – progi zwalniające     0,00 zł  

Razem (z wyłączeniem progów) 2 372 024,66 zł  

 

 

Ulica Doliny Drwęcy w Młyńcu Drugim 

 

Nazwa zadania Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 100819C na łącznej długości od 0+0,000 do 

0+206,16 ul. Piaskowa w Lubiczu Górnym wraz z pętlą autobusową 

finansowanie 

zadania 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie – 224 199,00 zł 

w 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 556 480,96 zł 

stan realizacji 
Realizacja przebiegała zgodnie z planem, zakończono protokołem odbioru robót z dnia 29 grudnia 

2021r. 
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Nazwa zadania Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+0,976mb – ul. 

Toruńska w Grębocinie  

finansowanie 

zadania 

dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy 

nr 25G/1/2019/FDS z dnia 19.11.2019 r. w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł, nie może 

przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych 

w 2021 r poniesiono wydatek na roboty budowlane, odszkodowania, mapy i opłaty w kwocie 

1 988 173,46 zł, dofinansowanie otrzymane w okresie sprawozdawczym – 990 269,00 zł 

stan realizacji 

trwają prace budowlane. Wystąpiły kolizje z siecią elektroenergetyczną i siecią gazową. Prace na 

okres od lipca do grudnia zostały wstrzymane. Przebudowano sieć gazową. Trwają ustalenia z Energą 

co do kolizji z kablem podziemnym. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2022r. 

 

 

Nazwa zadania Przebudowa remizy OSP w Złotorii 

finansowanie 

zadania 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na to zadanie to kwota  2 000 000,00 

zł. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, partnerem – Gmina Lubicz. 

w 2021 r. Gmina Lubicz zrealizowała wydatki w kwocie 771 150,30 zł, nie wpłynęły żadne środki z 

UE 

stan realizacji 

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończono prace rozbiórkowe, 

postawiono ściany, położono dach, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Trwają prace  

wewnątrz budynku. Termin zakończenia: czerwiec 2022 r. 

 

 

 

Nazwa zadania Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym 

finansowanie 

zadania 

Finansowanie m.in. z przyznanej dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w kwocie 250 000,00 zł.  

w 2021 r. Gmina Lubicz wydatkowała na to zadanie 892 189,11 zł 

stan realizacji 

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Wybudowano łącznik ze szkołą oraz wylano strop 

nad łącznikiem Trwają prace przy budowie ścian sali gimnastycznej. Termin zakończenia: czerwiec 

2022 r.   

 

 

 

Nazwa zadania Przebudowa i termomodernizacja budynku SP i oddziału przedszkolnego w Gronowie 

finansowanie 

zadania 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznano na to zadanie w kwocie 

528 000,00 zł. 

W 2021 r. Gmina Lubicz wydatkowała 737 299,99 zł, dofinansowanie z UE nie wpłynęło 

stan realizacji 
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Ocieplono styropianem ściany i dach obiektu, 

wymieniono grzejniki. Termin zakończenia prac – luty 2022 r. 
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Nazwa zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie 

finansowanie 

zadania 

Gmina Lubicz pozyskała  na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego (FS) w 

ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-

mieszkalne” w kwocie 2 956 338,15 zł. 

W 2021 r. wydatkowano na to zadanie 37 954,94 zł. W okresie sprawozdawczym nie wpłynęło na 

rachunek budżetu dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

stan realizacji 
Realizacja przebiegała zgodnie z harmonogramem. Przygotowana została koncepcja budowy 

obiektu, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac – lipiec 2023 r. 

 

 

 

Nazwa zadania Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku 

szkoły podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior +" 

finansowanie 

zadania 

Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 

Edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior +”  to 400 000,00 zł. 

w 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 598 807,95 zł, w okresie 

sprawozdawczym nie wpłynęło dofinansowanie. 

stan realizacji Zadanie zrealizowano zgodnie z planem, zakończono protokołem odbioru robót z dnia 12.11.2021 r. 

 

 

 

Nazwa zadania Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego 

finansowanie 

zadania 

zadanie finansowane z budżetu Gminy Lubicz 

w 2021 r. Gmina Lubicz poniosła wydatek na realizację zadania w kwocie 83 066,80 zł 

stan realizacji 

w 2021r. w ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne: 

1) lampy sieciowe - 1 szt w Grębocinie na ul. Owocowej 

2) lampy fotowoltaiczne- 8 szt., Krobia na ul. Fantazyjnej 5 szt., Młyniec Pierwszy 2 szt., Gronówko 

1 szt. 

3) dokumentacja na 4 lampy na ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym. 

Opłacono także faktury Energa Operator za wykonanie przyłączy do boiska sportowego w Złotorii 

oraz do oświetlenia drogowego na ul. Króla Ludwika w Złotorii 
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Nazwa zadania Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu 

Górnym 

finansowanie 

zadania 

przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 

446 586,57 zł. Wniosek o płatność został złożony 16 grudnia 2021 r., został poddany weryfikacji. 

w 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 433 069,87 zł  

stan realizacji 

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 12 listopada 

2021r. Wykonano cały zakres prac termomodernizacyjnych na budynku oraz adaptacyjnych 

w kaplicy. 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania Urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji społecznej w Lubiczu Górnym. 

Etap II 

finansowanie 

zadania 

Pozyskano  na to zadanie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 

749 999,99 zł. Wniosek o płatność złożono 9 listopada 2021 r. – trwa jego weryfikacja. 

W 2021 r. Gmina Lubicz wydatkowała na to zadanie kwotę  276 113,50 zł  

stan realizacji 

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót budowlanych z dnia 

16.04.2021 r. W roku 2021 wybudowano plac zabaw, który był ostatnim elementem zadania. 

Wcześniej powstała toaleta, pumptrack i skatepark. 
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Nazwa zadania Budowa parku wiejskiego w Złotorii 

finansowanie 

zadania 

Otrzymane na to zadanie dofinansowanie  to kwota 137 058,96 zł.  

W 2021 r. Gmina Lubicz wydatkowała na to przedsięwzięcie kwotę 349 529,17 zł 

stan realizacji zadanie zrealizowane zgodnie z planem, zakończone protokołem odbioru robót z dnia 8 marca 2021 r. 

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 

 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia na lata 2022 - 2024 

  

             Lata 

         Spłaty rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek oraz 

wykup pap. wartościowych 

        Wydatki na obsługę 

długu (odsetki) 
Łącznie: (2+3) 

       1 2       3     4 

2022 r.        3 104 400,00 zł       1 197 130,00 zł        4 301 530,00 zł 

        2023 r.        3 234 400,00 zł       1 117 131,00 zł      4 351 531,00 zł 

        2024 r.        3 124 400,00 zł       1 032 281,00 zł       4 156 681,00 zł 

       Razem        9 463 200,00 zł        3 346 542,00 zł      12 809 742,00 zł 

 

  

Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2022 – 2024: 

 

➢ 2022 r.  –  6 699529,00 zł 

➢ 2023 r. –  8 815 857,00 zł 

➢ 2024 r. –  10 969 135,00 zł 
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Prognoza limitu zadłużenia na lata 2022 – 2024: 

➢ 2022 r.  –  38 118 633,51 zł 

➢ 2023 r. – 34 884 233,51 zł 

➢ 2024 r. –  31 759 833,51 zł 

Realizacja funduszu sołeckiego w 2021 roku 

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego za okres  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

SOŁECTWO 

Plan wg 

kwalifikacji na 

31.12.2021 

Wykonanie 
% wyk. 

p.k. 

FUNDUSZ SOŁECKI OGÓŁEM:                                                           

(z tego:) 
681 475,00 661 083,23 97,01 % 

FS Brzezinko 23 633,00 22 767,07 96,34 % 

Doposażenie świetlicy i terenu wokół 16 633,00 16 603,99 99,83 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
7 000,00 6 163,08 88,04 % 

FS Brzeźno 27 307,00 27 273,54 99,88 % 

Doposażenie świetlicy i terenu wokół 

świetlicy 
10 000,00 9 998,24 99,98 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
10 000,00 9 968,30 99,68 % 

Poprawa estetyki - utrzymanie 

porządku terenów zielonych 
7 307,00 7 307,00 100,00 % 

FS Grabowiec 49 649,00 49 443,97 99,59 % 

Doposażenie kompleksu sportowo - 

rekreacyjnego 
11 808,00 11 808,00 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
4 000,00 3 994,04 99,85 % 

Poprawa estetyki wsi 18 000,00 18 000,00 100,00 % 

Promocja wizerunku wsi 3 000,00 3 000,00 100,00 % 

Witacz 4 000,00 4 000,00 100,00 % 

Wyposażenie świetlicy, zakup 

środków czystości i sprzątanie 

świetlicy 

8 841,00 8 641,93 97,75 % 

FS Grębocin 49 648,00 46 066,32 92,79 % 
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Aktywność fizyczna dla 

mieszkańców 
2 000,00 2 000,00 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
10 000,00 8 654,00 86,54 % 

Poprawa estetyki wsi i rozbudowa 

infrastruktury 
12 000,00 10 591,44 88,26 % 

Remont i doposażenie świetlicy 

wiejskiej 
19 000,00 18 921,04 99,58 % 

Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców 

Grębocina 
6 648,00 5 899,84 88,75 % 

FS Gronowo 49 648,00 41 238,90 83,06 % 

Poprawa estetyki wsi 3 000,00 2 791,60 93,05 % 

Rozbudowa infrastruktury 42 000,00 34 653,75 82,51 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
4 648,00 3 793,55 81,62 % 

FS Jedwabno 33 711,00 33 672,05 99,88 % 

Doposażenie świetlicy 3 000,00 2 962,13 98,74 % 

Poprawa estetyki wsi 3 711,00 3 711,00 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
7 000,00 6 998,92 99,98 % 

Modernizacja i remont świetlicy 

wiejskiej 
20 000,00 20 000,00 100,00 % 

FS Kopanino 30 286,00 30 083,19 99,33 % 

Doposażenie terenu wokół świetlicy 14 500,00 14 498,90 99,99 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
14 286,00 14 285,30 100,00 % 

Zakup środków czystości do 

świetlicy 
1 500,00 1 298,99 86,60 % 

FS Krobia 49 649,00 49 647,72 100,00 % 

Doposażenie świetlicy i terenu wokół 4 649,00 4 648,53 99,99 % 

Rozbudowa infrastruktury wsi 35 000,00 35 000,00 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej -  spotkania 

integracyjne 

10 000,00 9 999,19 99,99 % 

FS Lubicz Dolny 49 648,00 48 874,83 98,44 % 

Poprawa estetyki wsi 25 648,00 25 637,69 99,96 % 
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Rozbudowa infrastruktury wsi 13 500,00 13 255,00 98,19 % 

Dzierżawa pomieszczeń na sprzęt 

relaksacyjny 
3 000,00 3 000,00 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej  
6 000,00 5 514,06 91,90 % 

Promocja sołectwa 1 500,00 1 468,08 97,87 % 

FS Lubicz Górny 49 648,00 49 126,20 98,95 % 

Poprawa estetyki wsi 30 000,00 29 893,69 99,65 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej  
19 648,00 19 232,51 97,89 % 

FS Mierzynek 30 484,00 30 484,00 100,00 % 

Remont i doposażenie świetlicy 30 484,00 30 484,00 100,00 % 

FS Młyniec Drugi 44 833,00 44 787,44 99,90 % 

Doposażenie świetlicy i terenu wokół 22 000,00 21 960,03 99,82 % 

Poprawa estetyki wsi 10 833,00 10 832,10 99,99 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
12 000,00 11 995,31 99,96 % 

FS Młyniec Pierwszy 41 556,00 40 999,86 98,66 % 

Doposażenie świetlicy 2 500,00 2 499,22 99,97 % 

Doposażenie placu zabaw 8 000,00 7 638,30 95,48 % 

Poprawa estetyki i bezpieczeństwa 

wsi 
26 500,00 26 406,71 99,65 % 

Zajęcia świetlicowe 556,00 556,00 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - imprezy integracyjne 
4 000,00 3 899,63 97,49 % 

FS Nowa Wieś 33 811,00 30 089,50 88,99 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej - spotkanie 

integracyjne 

9 000,00 8 932,16 99,25 % 

Wyposażenie świetlicy oraz terenu 

przy świetlicy 
24 811,00 21 157,34 85,27 % 

FS Rogowo 28 398,00 27 688,55 97,50 % 

Poprawa estetyki wsi 21 698,00 21 667,44 99,86 % 
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Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej 
3 200,00 2 521,11 78,78 % 

Ogrzewanie świetlicy i zakup opału 1 500,00 1 500,00 100,00 % 

Zabiegi pielęgnacyjne wokół 

świetlicy i boiska oraz drobne 

remonty 

2 000,00 2 000,00 100,00 % 

FS Rogówko 39 917,00 39 624,49 99,27 % 

Doposażenie i remont świetlicy oraz 

terenu wokół 
28 917,00 28 916,40 100,00 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowych - imprezy 

integracyjne 

10 000,00 9 709,09 97,09 % 

Zakup sprzętu sportowego 1 000,00 999,00 99,90 % 

FS Złotoria 49 649,00 49 215,60 99,13 % 

Wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowych - imprezy 

integracyjne 

14 649,00 14 343,80 97,92 % 

Rozbudowa infrastruktury w 

sołectwie 
35 000,00 34 871,80 99,63 % 

 

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

Wartość na 01.01.2021 r. Zwiększenia        Zmniejszenia Wartość na 31.12.2021 r. 

 

Podstawowe środki trwałe 

 

187 207 991,10 

 

18 769 189,32 

 

5 649 141,21 

 

200 328 039,21 

 

Pozostałe   środki trwałe 

 

7 628 683,53 

 

1 424 547,69 

 

712 103,36 

 

8 341 127,86 

 

Wartości niematerialne i prawne 

 

435 442,70 

 

231 810,41 

 

17 208,52 

 

650 044,59 

 

Księgozbiory 

 

1 389 743,23 

 

324 752,27 

 

281 894,59 

 

1 432 600,91 
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DZIAŁALNOŚĆ   GMINY 

 

Gospodarka Komunalna i infrastruktura 

 

Transport 

Na terenie gminy funkcjonuje 6 linii dziennych MZK (21, 23, 35, 37,45,46), w tym cztery 

wyłącznie dla potrzeb mieszkańców gminy Lubicz: 

➢ linia 21 Toruń – Gronowo (przez Kolonię Papowską i Grębocin), 

➢ linia 23 Toruń – Kopanino (przez Złotorię), 

➢ linia 35 Toruń – Lubicz, Krobia 

➢ linia 37 Toruń – Gronowo (przez Kolonię Papowską i Grębocin)  

oraz 2 linie dzienne MZK (45 i 46) – pośrednio dla mieszkańców gminy Lubicz: 

➢ linia 45 Toruń – Lubicz – Brzozówka- Dobrzejewice- Obrowo 

➢ linia 46 Obrowo – Osiek – Grabowiec – Toruń 

 

Dodatkowo oprócz MZK, pasażerów Gminy Lubicz przewozi prywatny przewoźnik firma POL-BUS 

na 3 liniach: 

➢ linia 105 Złotoria – Toruń (przez Nową Wieś), 

➢ linia 106 Lubicz Górny – Toruń (przez: Krobię, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec 

Pierwszy, Brzezinko, Rogówko, Jedwabno, Lubicz Dolny), 

linia 107 Młyniec Drugi – Lubicz Dolny (przez: Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Rogówko, 

Rogowo, Grębocin, Lubicz).  Drugi rok jest to linia bezpłatna dla mieszkańców gminy. 

 

W roku 2021 gmina Lubicz przeznaczyła na komunikację publiczną kwotę 2.624.606,21 zł. 

Drogi 

Na terenie gminy Lubicz znajduje się 244,5 km dróg gminnych, z czego 75 km dróg  

o nawierzchni ulepszonej – bitumicznej oraz z kostki brukowej oraz 169,5 km dróg o nawierzchni 

gruntowej. Prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych (wraz z zimowym utrzymaniem 

dróg) realizowane były przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.  W ciągu całego roku 

2021 prowadzono wymianę zużytych, nieczytelnych znaków pionowych oraz odnowiono 
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oznakowanie poziome na terenie gminy Lubicz. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych 

na drogach o nawierzchni bitumicznej dokonywano asfaltowania ubytków metodą na zimno, 

dokonano wyrównania nawierzchni na drogach gruntowych, a w miarę potrzeb uzupełniano  

je kruszywem. 

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o. 

„Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.” (ZUK) jest kontynuatorem 

działalności, funkcjonującej od 15 lutego 2007 roku do 1 stycznia 2020 roku, spółki „Lubickie 

Wodociągi        Sp. z o.o.” (działającej wcześniej, od 2 sierpnia 2002 roku do 14 lutego 2007 roku, 

jako „Elwik sp. z o.o.”), realizującej ustawowe zadania gminy w zakresie wodociągów  

i kanalizacji, na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Lubicz nr INW/7051/3/2003 oraz umowy 

dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zawartej pomiędzy spółką Elwik a Gminą Lubicz. 

Głównymi zadaniami wynikającymi z w/w umowy, do dnia 1 stycznia 2020 roku była dystrybucja 

wody oraz gospodarka ściekami na terenie gminy Lubicz, jak również utrzymanie, modernizacją 

i rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej.  

W związku z likwidacją jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Dróg, Gospodarki 

Mieszkaniowej i Komunalnej (ZDGKiM ) w Lubiczu Zgromadzenie Wspólników podjęło 

decyzję o rozszerzeniu działalności i zmianie nazwy na Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu 

Sp. z o.o. . Oprócz dotychczasowych zadań spółka zaczęła realizować inne zadania własne gminy 

tj. utrzymanie drogowych obiektów komunalnych (ulic), utrzymanie i zarządzanie komunalnymi 

zasobami mieszkaniowymi i terenami zielonymi oraz utrzymanie zimowe dróg i ulic na terenie 

W roku 2021 wykonano łącznie 182 przyłącza wodociągowe (w tym 177 przyłączy  

do budynków mieszkalnych), oraz 99 przyłączy kanalizacyjnych, co skutkowało możliwością 

odprowadzenia ścieków sanitarnych dodatkowo przez 273 zameldowanych na terenie gminy 

mieszkańców. Ogółem od końca 2021 roku z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało 6728 osób. 

Ponadto w 2021 roku wybudowano 10 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 9,3 km kanalizacji 

grawitacyjnej. 

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZUK 

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wiśniowej i Malinowej w Grabowcu 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły 

podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki "Senior+" 



19 
 

Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podstawowej i oddziału przedszkola  

w Gronowie - Etap III 

Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej - ul. Spokojna Krobia 

Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej - ul. Handlowa i Spółdzielcza Lubicz 

Górny 

Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej - ul. Kamienna Lubicz Górny 

Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej - chodnik ul. Gronowska Młyniec 

Pierwszy 

Budowa dróg gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej - ul. Lipowa Lubicz Dolny 

Budowa Sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Lubicz (sieci wod-kan 

Lubicz Dolny, ul. Kolejowa, Ogrodowa, Krobia ul. Cytrynowa, Krótka, Poprzeczna, Jaśminowa, 

Olszynowa, Oliwkowa, Malinowa) 

 

Bieżące zadania realizowane w ramach umowy in-house. 

Zadania z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami (budynki komunalne  

i socjalne): 

- przeglądy kominów i wentylacji, 

- deratyzacja i dezynfekcja, 

- ogrzewanie budynku (zakup opału i palacz), 

- remonty pomieszczeń w tym naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany instalacji 

elektrycznej; naprawa drzwi wejściowych; naprawa schodów;  

- wywóz nieczystości płynnych; 

- naprawy dachów. 

Prowadzenie PSZOK  

Bieżąca obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej – prace związane z oczyszczaniem terenu gminy 

Lubicz  

- utrzymanie czystości - bieżące prace; 

- wywóz nieczystości stałych z terenu starego składowiska odpadów; 

- przystanki autobusowe - opróżnianie śmietników na terenie Gminy; 
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- wycinka drzew;  

- place, chodniki - bieżące utrzymanie i prace porządkowe; 

- pomoc przy organizacji imprezy sołeckich oraz gminnych  - zakończenie wakacji, Dożynki itp.  

Zadania związane z utrzymaniem zieleni w na terenie gminy Lubicz  

- uzupełnianie ziemi na terenach gminnych;  

- wycinka drzew i krzewów zgodnie z otrzymanymi decyzjami;  

- karczowanie pni drzew na terenie gm. Lubicz; 

- podkrzesanie drzew i krzewów;  

- uzupełnianie trawy na potrzeby odnowienia skwerów zielonych i pasów przy drogach. 

Usługi związane z gospodarką komunalną (psy, koty, awarie melioracyjne)  

- usługa sterylizacji zwierząt; 

- usuwanie padłych zwierząt na podstawie telefonicznych zgłoszeń; 

- wyłapywanie bezpańskich psów na podstawie zgłoszeń telefonicznych; 

- konserwacja rowów melioracyjnych. 

Zadania związane z utrzymaniem dróg 

- koszenie poboczy oraz terenów  przy drogach gminnych, równanie dróg wraz z ich 

utwardzeniem kruszywem drogowym; 

- przeglądy dróg wraz z  naprawą ubytków masą asfaltową na zimno; 

- naprawa masą asfaltową na gorąco; 

- wyznaczenie granic działek gminnych pod równanie dróg;  

- poprawa odwodnienia dróg; 

- naprawa wiat przystankowych; 

- montaż znaków pionowych (słupki parkingowe, bariery, tablice drogowe, progi zwalniające)  

na terenie gminy Lubicz; 

- podkrzesanie drzew przy drogach gminnych; 

- czyszczenie rowów melioracyjnych; 
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- zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg gminnych, w tym:  

a) ośnieżaniu dróg poprzez usuwanie śniegu z: - jezdni i poboczy, - chodników oraz 

bezpieczników obiektów mostowych, - schodów, - zatok postojowych oraz placów 

manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej, oraz zwalczaniu 

śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą 

materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych w ciągu dróg gminnych gruntowych  

i z mieszanki bitumicznej,  

b) odśnieżaniu wyznaczonych odcinków chodników poprzez usuwanie śniegu z nawierzchni 

chodnika oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu 

wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków chemicznych  

w ciągu chodników objętych utrzymaniem,  

c) czynności związane z załadunkiem i wywozem śniegu z pasa drogowego w obrębie 

wszystkich chodników leżących przy drogach gminnych. 

Zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych  

m.in. naprawa furtki, naprawą przęseł na obiekcie Pump track, naprawa zamku i dorobienie 

kluczy do Amfiteatru, oświetlenie boisk na terenie świetlic wiejskich, montaż piłkochwytów  

na boisku szkolnym itp. 

Zadania związane z utrzymaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych, świetlic i 

kąpieliska  

- naprawa instalacji elektrycznej w Krobi; 

- naprawa sanitariatów w świetlicy Krobia 

- Jedwabno – wymalowanie budynku świetlicy wraz z wymianą 2 szt. drzwi  

- Jedwabno, Mierzynek  – naprawa dachu na budynku świetlicy  

- Józefowo – prace na rozpoczęcie sezonu letniego, 

- Grabowiec - remont świetlicy: prace rozbiórkowe, wykonanie pomieszczenia socjalnego, 

remont Sali głównej wraz z wymianą instalacji elektrycznej i wod-kan 

- Młyniec II – odwodnienie budynku świetlicy; 

- montaż tablic informacyjnych we wszystkich sołectwach gminy; 

- Lubicz Górny – przeprowadzenie naprawy i przeglądu gwarancyjnego zraszaczy na placu 

Niepodległości; 
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- wykonanie prac odwodnieniowych na terenie świetlicy Młyniec II; 

- wykonanie poręczy ze stali kwasoodpornej na terenie świetlicy Młyniec II; 

- Mierzynek – wykonanie okratowania drzwi piwnicznych; 

- Jedwabno – wykonanie odwodnienia budynku świetlicy;  

- Jedwabno – naprawa dachu na budynku świetlicy;  

- przeprowadzenie gruntowego remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Grabowiec; 

- wykonanie instalacji wod-kan. i podłączenie do systemy kanalizacji pomieszczenia wc  

w m. Nowa Wieś. 

 

 

Kanalizacja deszczowa stan na 31.12.2021 r. 

1) Lubicz Górny ul. Piaskowa, Bankowa, Sportowa, Kamienna, Parkowa, Słoneczna – dł. 

1520 mb, - wylot do rowu melioracji szczegółowej „R-B”, 

2) Lubicz Górny ul. Lipnowska, Polna, Widokowa- dł. 1410 mb wylot do rz. Drwęcy, 

3) Lubicz Dolny ul. Tulipanowa, Sosnowa, Konwaliowa, Różana, Narcyzowa, Dworcowa 

– dł. 1690 mb, wylot do rowu melioracji szczegółowej „R-2”, 

4) Lubicz Dolny ul. Małgorzatowo – dł. 850 mb, wylot do Strugi Lubickiej 

5) Złotoria – Toruńska, Nowa, Leśna, Kazimierza Wielkiego – dł. 3230 mb, wylot  

do Strugi Jordan. 

6) Lubicz Dolny, ul. Lipowa – dł. 225 mb – podłączenie do k.d. określonej w pkt. 3. 

7) Złotoria, ul. 8 Marca – dł. 133 mb – podłączenie do k.d. określonej w pkt. 5. 

 

 

 

Oświata 

Na terenie Gminy Lubicz od września 2021 roku funkcjonują następujące placówki 

oświatowe: pięć szkół podstawowych, jedno przedszkole publiczne, sześć przedszkoli 

niepublicznych oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny. 

Ilość uczniów w szkołach - stan według SIO na 30 września 2021 roku  

Nazwa szkoły 
Oddziały 

przedszkolne 
Szkoła podstawowa Razem 

SP w Lubiczu Dolnym 26 239 265 
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SP w Młyńcu Pierwszym 15 97 112 

SP w Złotorii 22 412 434 

SP w Lubiczu Górnym 40 695 735 

SP w Grębocinie 99 496 595 

Ogółem 202 1939 2141 

 

Dzieci w przedszkolu publicznym – stan wg SIO na 30 września 2021 

Grupa wiekowa 3- latki 4- latki 5-latki 6-latki 

Liczba dzieci 31 33 37 38 

Ogółem 139 

 

Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w placówkach niepublicznych - stan wg SIO           

na 30 września 2021 

Nazwa przedszkola/ 

punktu przedszkolnego 

ilość dzieci 

stan według SIO na 30 września 2021 roku 

Słoneczko 90 

Tęczowa Kraina 69 

Mały Miś 55 

Ślimaczek 109 

Niezapominajka 38 

ABeeC 61 

Ogółem 422 

Żyrafa 15 

Ogółem 15 

 

Nauczyciele według stopni awansu zawodowego stan wg SIO na 30 września 2021  

w przeliczeniu na etaty 

Nazwa szkoły Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

SP w Lubiczu Dolnym 0,00 6,00 7,00 21,90 34,90 

SP w Młyńcu Pierwszym 1,71 8,07 2,87 9,63 22,28 

SP w Złotorii 1,15 12,2 9,89 21,90 45,14 
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Nauczyciele Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” według stopnia awansu zawodowego 

–  stan  wg SIO na 30 września 2021 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

 

0,00 

 

2,00 

 

6,63 

 

3,18 

 

11,81 

 

 

Ilość oddziałów w poszczególnych placówkach – stan na 30.09.2021 r. 

Nazwa szkoły  Liczba oddziałów 
Liczba oddziałów 

oddziały przedszkolne 

SP w Lubiczu Dolnym 15 2 

SP w Młyńcu Pierwszym 8 1 

SP w Złotorii 18 1 

SP w Lubiczu Górnym 30 2 

SP w Grębocinie 21 4 

Ogółem  92 10 

 

Projekty realizowane w szkołach w 2021 roku: 

 

➢ Erasmus+ – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnymi (Towarzyskie 

Roboty, Europe is Calling, Kompetentny nauczyciel -  Kompetentny uczeń); 

➢ Eugeniusz w świecie 3D – realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkole 

Podstawowej w Lubiczu Dolnym, Szkole Podstawowej w Grębocinie, Szkole 

Podstawowej w Złotorii i Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym; 

SP w Lubiczu Górnym 1,77 9,25 11,77 59,56 82,35 

SP w Grębocinie 0,00 6,81 14,33 32,17 53,31 

Ogółem 4,63 42,33 45,86 145,16 237,98 
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➢ Politechnika dla Smyka -  realizowany w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkole 

Podstawowej w Lubiczu Dolnym, Szkole Podstawowej w Grębocinie, Szkole 

Podstawowej w Złotorii i Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym; 

➢ Eugeniusz na poziomie – umowa podpisana w roku 2021, do realizacji od 2022 w: Szkole 

Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkole Podstawowej w Lubiczu Dolnym, Szkole 

Podstawowej w Grębocinie, Szkole Podstawowej w Złotorii i Szkole Podstawowej  

w Młyńcu Pierwszym 

 

Kultura 

1. Z powodu obostrzeń pandemicznych covid, w roku 2021 wszelkie działania w zakresie 

organizacji wydarzeń kulturalnych były mocno ograniczone. Najważniejsze imprezy  

i wydarzenia kulturalne w 2021 r. to:        

➢ realizacja gminnego finału WOŚP na terenie sołectw i organizacja finału centralnego, 

➢ organizacja konkursu „ Piękno chronionej przyrody Gmina Lubicz”, 

➢ wystawa fotografii „Architektura gminy Lubicz w obiektywie” w przestrzeni publicznej  

Pl. Niepodległości w Lubiczu Górnym, 

➢ wieczór kultury słoweńskiej w Krobi, 

➢ instalacja pasieki Słoweńskiej w Grębocinie wraz z uroczystością inauguracyjną, w której 

udział wzięła JE Ambasador Republiki Słowenii Pani Božena Forštnarič Boroje 

➢ organizacja poranka słoweńskiego Ambasady Słowenii dla uczniów SP w Grębocinie, 

➢ otwarcie Rodzinnego Parku Wypoczynku i Rekreacji przy 8 -go Marca w Złotorii, 

➢ koncerty kolęd i pastorałek w okresie świątecznym przy szopce w Lubiczu Górnym, 

➢ plenerowa uroczystość obchodów Święta Niepodległości 11 listopada dla mieszkańców 

wszystkich sołectw w formie ogniska historycznego z koncertem pieśni patriotycznych  

➢ na granicy zaborów nad Drwęcą w Lubiczu Górnym, 

➢ organizacja i przeprowadzenie konkursu na projekt muralu upamiętniającego rocznicę 

Pokoju Toruńskiego w Złotorii z finałem w postaci festynu historycznego z odsłonięciem 

gotowego muralu, 

➢ uroczystość upamiętnienia pomordowanych Żydówek podczas II wojny światowej  

w Mierzynku, rocznicy śmierci pomordowanych mieszkańców w Złotorii, a także jubileusz 

40-lecia powstania NSZZ RI „Solidarność”, 

➢  konkurs z okazji Dnia Dziecka „Mój wymarzony bohater”, 

➢ jubileusz 70- lecia Koła Gospodyń Wiejskich „Od Pokoleń” w Mierzynku, 

➢ akcja społeczna „Sprzątanie Świata” w lasach wokół jeziora w Józefowie z piknikiem 

ekologicznym, 
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➢ festyn organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kopanina w ramach Narodowego 

Programu Szczepień, 

➢ gminny etap konkursu dla sołectw na witacze dożynkowe wraz  uroczystym finałem, 

➢ IV Przegląd Piosenki Biesiadnej w Lubiczu Dolnym, 

➢ festyn charytatywny dla Weroniki w Lubiczu Górnym, 

➢ ślubowanie klas pierwszych w Szkołach Podstawowych w gminie, 

➢ wystawa prac dzieci Galeria Autorska Gaj – Urszula Gajtkowska, 

➢ seanse kina letniego na kąpielisku gminnym nad jeziorem w Józefowie. 

 

 

Uroczystość instalacji pasieki Słoweńskiej w Grębocinie 
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   2. W 17 sołectwach pomimo trwającej pandemii zorganizowano Mikołajki na świeżym 

powietrzu, Zaproś Sąsiada oraz pikniki rodzinne. Wszystkie imprezy odbyły się w reżimie 

sanitarnym. 

Świetlice Wiejskie  

W Gminie mamy 17 świetlic wiejskich, w których, w miarę możliwości pandemicznych, 

organizowano zajęcia dla dzieci, m.in.: cykl edukacyjny dla przedszkolaków pn. „Zdrowa 

kanapka”, warsztaty „Żyj zdrowo”. Wykorzystując czas pandemii i ograniczeń z nią związanych, 

przeprowadzono remonty i modernizacje świetlic: 

➢ oddano do użytku nową świetlicę w Młyńcu Drugim, 

➢ wyremontowano świetlicę w Grębocinie, 

➢ wyremontowano świetlicę w Grabowcu 

Ze świetlic na terenie gminy korzystają mieszkańcy w ramach zajęć otwartych, ale także koła 

gospodyń wiejskich, kluby seniora, stowarzyszenia, terapeuta, psycholog, grupa AA, organizacje 

nieformalne np. Klub Kobiet Kreatywnych. 

Działalność kulturalno – oświatowa w bibliotekach:  

 Tytuł i/lub forma pracy 

Frekwencja- 

odbiorcy on-

line 

Gminna Biblioteka Publiczna Wizyta studyjna bibliotekarek z Zagórowa  5 

Gminna Biblioteka Publiczna Gminny Dzień Bibliotekarza                                                   12 

Gminna Biblioteka Publiczna 
Działania on-line w mediach społecznościowych i na stronie 

internetowej 
Razem 61652 

Filia w Grębocinie Działania on-line w mediach społecznościowych Razem 9195 

 

 

Dzień Kota                                                                                       

post 431 

Dzień Czekolady                                                                             

post 609 

Recenzje książek                                                                         3 

filmy 647 

Promocja nowości wydawniczych                                           4 posty                               368 
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Zagadki literackie                                                                        5 

postów 6890 

Wakacje w bibliotece                                                                      post 250 

Filia w Gronowie Działania on-line w mediach społecznościowych Razem 3681 

 

Posty fb (6): dotyczące działalności biblioteki, nowości wydawnicze, 

promowanie książek dostępnych w bibliotece. 747 

Dzień Poezji                                                                                        film 324 

Dzień Kota                                                                                          film 325 

Tydzień Bibliotek                                                                             3 

filmy  1538 

Promocja nowości wydawniczych                                                   3   

posty 747 

Plakaty - 6  

Fila w Lubiczu Górnym Działania on-line w mediach społecznościowych Razem 3313 

 

Lekcje francuskiego on-line                                                     14 

filmów 1820 

Dzień Babci                                                                                         

post 168 

Dzień kota                                                                                           

post 148 

Dzień Języka Ojczystego                                                           post + 

film 81 

Dzień czekolady                                                                                     

post  115 

Dzień Dziecka                                                                                         

quiz 74 

Dzień Języka Francuskiego                                                                  

quiz  321 

„Banialuki do zabawy i nauki” – wręczenie nagród za udział w 

etapie gminnym i zwycięstwo w etapie powiatowym                                

post 98 

Promocja nowości wydawniczych                                                      

post 51 

Znad Sekwany                                                                                        

post 29 
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Stan  księgozbioru ogółem  w bibliotekach gminnych to 43.648 egz. W poszczególnych 

bibliotekach zakupiono w 2021: 

 

 

Książki 

 

audiobooki 

Suma  1 375 32 808,41 zł 60 1 048,93 

Lubicz Dolny 543 12 939,90 zł 60 1 048,93 

Krobia 60 1 508,07 zł 0 0,00 

Lubicz Górny 192 4 519,68 zł 0 0,00 

Tydzień Bibliotek                                                                                   

quiz 408 

Plakaty - 2  

 Gazetki - 3  

Filia w Złotorii Działania on-line w mediach społecznościowych Razem 6312 

 

Gry i zabawy wielkanocne – materiały przekazane do klasy OA  12 

Głośne czytanie w ramach Akcji Żonkile 258 

Promocja nowości wydawniczych                                                      posty 268 

Filmy/Tik-Tok na FB – filmiki własne dotyczące tego co się dzieje  

w bibliotece, książek i czytelnictwa 20 filmów 5102 

Tydzień Bibliotek – zagadki                                                               posty 359 

Quizy o książkach                                                                               posty 325 

Gazetki 3  

Plakaty 10   

Razem w gminie: 

                                                                                                  

Stacjonarnie  29 

       On-line 84153 
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Grębocin 238 5 723,73 zł  0 0,00 

Gronowo 112 2 614,43 zł 0 0,00 

Złotoria 230 5 502,60 zł 0 0,00 

 

DOSTĘP DO E- BOOKÓW LEGIMI– 15 kodów dostępu/m-c  -  2.985,00 zł 

Sport i rekreacja 

W 2021 roku, na terenie gminy Lubicz odbyły się następujące imprezy, spotkania  

i wydarzenia sportowe: 

➢ Noworoczne Morsowanie - (Jezioro Józefowo), 

➢ III Runda Rajdowych Mistrzostw Kujaw i Pomorza Modeli RC, 

➢ Międzywojewódzkie mistrzostwa w jeździe indywidualnej na czas połączone  

z mistrzostwami samorządowców powiatu toruńskiego - zawody organizowane przez Klub 

Sportowy „Sprint Grębocin”, 

➢ otwarcie Kąpieliska – (Jezioro Józefowo), 

➢ spływ Kajakowy z Wąbrzeźna do Bałtyku, 

➢ Międzynarodowy Spływ Kajakowy PTTK „Pojezierzem  Brodnickim, Drwęcą, Wisłą”,  

➢ Międzygminny Rajd Rowerowy,  

➢ Kolarskie Kryterium Asów w Lubiczu Górnym, 

➢ inauguracja sezonu morsowania – (Jezioro Józefowo październik), 

➢ Gminny turniej tenisa stołowego dla KGW w Mierzynku, 

➢ Gala Sportowców – nagrody za wysokie osiągnięcia w sporcie 

 

ZAJĘCIA CYKLICZNE: 

➢ zajęcia dla dzieci w piłkę nożną - Szkółka Piłkarska „Juventus” (Grabowiec), 

➢ Gminne spotkania Nordic Walking – trwały co sobotę przez 2 miesiące, 

➢ zajęcia gimnastyczne „Zdrowy Duch” w Lubiczu Górnym i Mierzynku – dwa razy  

w tygodniu.  

 

BAZA SPORTOWA na terenie gminy Lubicz: 

➢ trzy hale  sportowe (pow. 300m2)w Złotorii, Grębocinie i Lubiczu Górnym, 

➢ sala sportowa (mała) w Lubiczu Dolnym, 

➢ kompleks sportowo – rekreacyjny w Grabowcu, 
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➢ dwa boiska Orlik: w Grębocinie i Lubiczu Górnym, 

➢ trzy boiska wielofunkcyjne: w Lubiczu Dolnym, Złotorii i Młyńcu Pierwszym, 

➢ dziewięć boisk sportowych,  

➢ trzy boiska do siatkówki plażowej,  

➢ dwadzieścia jeden zewnętrznych siłowni. 

 

BAZA SPORTOWA w poszczególnych sołectwach: 

➢ w Brzezinku: siłownia zewnętrzna 

➢ w Brzeźnie: boisko sportowe  

➢ w Grabowcu: kompleks sportowo – rekreacyjny, boisko sportowe w użyczeniu „Juventus”, 

dwie siłownie zewnętrzne, 

➢ w Grębocinie: hala sportowa przy SP, boisko Orlik przy SP, dwie siłownie zewnętrzne, 

➢ w Gronowie: siłownia zewnętrzna, boisko sportowe przy Domu Seniora 

➢ w Jedwabnie: siłownia zewnętrzna, 

➢ w Kopaninie: boisko sportowe, siłownia zewnętrzna,  

➢ w Krobi: siłownia zewnętrzna, boisko do piłki nożnej, dwa boiska do piłki plażowej, 

➢ w Lubiczu Dolnym: sala sportowa przy OSP, boisko wielofunkcyjne przy SP, dwie siłownie 

zewnętrzne, 

➢ w Lubiczu Górnym: hala sportowa przy SP, boisko Orlik przy SP, dwie siłownie zewnętrzne,  

➢ w Mierzynku: siłownia zewnętrzna, 

➢ w Młyńcu Pierwszym: boisko wielofunkcyjne przy SP, siłownia zewnętrzna, 

➢ w Młyńcu Drugim: siłownia zewnętrzna, 

➢ w Nowej Wsi:  siłownia zewnętrzna i boisko sportowe, 

➢ w Rogowie: boisko sportowe, boisko do piłki plażowej, siłownia zewnętrzna, 

➢ w Rogówku: boisko sportowe i siłownia zewnętrzna, 

➢ w Złotorii: boisko do piłki nożnej „Flisak”, boisko wielofunkcyjne przy SP, hala sportowa 

przy SP,  dwie siłownie zewnętrzne. 

 

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 

 

1) Zadania realizowane w 2021 roku na terenie Gminy Lubicz w zakresie gospodarki 

odpadami. 

 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
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W roku 2021 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odbiór odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Lubicz realizowany był przez: 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159,  (umowa 

zawarta na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.); 

- Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe GENTOR w Toruniu,  ul. Wały gen. Sikorskiego 35; 

- Punkty Skupu Surowców Wtórnych działające na terenie Gminy Lubicz; 

- Punty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 

(sklepy sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny, firma „Karat” w Rogówku); 

-Punkty do selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zużytych baterii  

i akumulatorów małogabarytowych; 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym, ul. Promowa. 

 

Informacja o zadaniu i osiągniętym efekcie ekologicznym „Demontaż, transport 

i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz” 

 

W 2021 roku z terenu Gminy Lubicz usunięto wyroby zawierające azbest z trzydziestu sześciu 

obiektów w ilości 80,45 Mg: 

➢ 11 obiektów demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu – 24,19 Mg; 

➢ 25 obiektów transport i unieszkodliwianie –56,26 Mg; 

 

Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego zostało udokumentowane protokołem i kartą 

przekazania odpadów na składowisko. 

Wykonawcą zadania była firma „ECO-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu. 

Po ostatecznym rozliczeniu kwota wykonania przedmiotu umowy wyniosła 43 000,62 zł, została 

w 40% sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu tj. 17 200,21 zł, kwota pozostała, tj. 25 800,41 zł z budżetu Gminy. 

Razem uzyskany efekt ekologiczny to 80,45 Mg. 

 

Zestawienie kosztów kwalifikowanych według źródeł finansowania w 2021 r. 

 2021 rok   

Dotacje w 40% finansowane 

z WFOŚiGW (w zł) 

 

17 200,21 

  

Dotacje w 60% finansowane 

z budżetu Gminy 

 

25 800,41 

  

Razem – koszty kwalifikowane            43 000,62   
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W związku z systematycznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami, które zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) obejmują: odbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych (PSZOK), obsługę administracyjną systemu, edukację ekologiczną  

w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, podjęto decyzję o zmianie stawki, która  

od 1 stycznia 2022 roku wynosi 22 zł od osoby. 

Mieszkańcom, którzy nie będą przestrzegać zasad segregacji, będzie naliczana wyższa opłata 

stanowiąca dwukrotność ustalonej stawki tj. 44 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym, 

za każdy miesiąc naruszenia zasad segregacji. 

 

Zadania realizowane w 2021 roku na terenie Gminy Lubicz w zakresie ochrony 

środowiska. 

➢ Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości 

spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia  

do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji - promocji nowoczesnych 

niskoemisyjnych źródeł ciepła, korzyści, jakie niesie dla środowiska korzystanie  

ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, 

poruszanie się pieszo) i inne. Działania edukacyjne prowadzone były: w Szkole 

Podstawowej w Lubiczu Dolnym, w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym, w Szkole 

Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, w Szkole Podstawowej w Grębocinie, w Szkole 

Podstawowej w Złotorii, w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka" w Lubiczu 

Górnym. 

➢ Spotkania z mieszkańcami w miejscowościach: Kopanino, Krobia oraz on-line, 

promowanie programu „Czyste Powietrze”, udzielanie informacji o uchwale 

antysmogowej oraz CEEB. 

➢ Informacje dotycząca m.in. udzielanych dotacji na wymianę kotłów zostały zamieszczone 

w gminnej gazetce „Goniec Gminny”, na stronie www oraz fb. 

➢ Organizacja konkursu ekologicznego pn. „Nasza Gmina -Nasze Środowisko” – III edycja, 

którego celem jest:  

• kształtowanie postaw ekologicznych, 

• podnoszenie świadomości ekologicznej, 
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• nagłośnienie problemu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz 

zanieczyszczenia      terenów gminy,  

• rozwijanie wrażliwości ekologicznej, 

• zrozumienie konieczności dbania o czyste powietrze atmosferyczne oraz ochrony 

środowiska w miejscu zamieszkania, 

• dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności, 

• promocja miejscowości oraz terenów zielonych w Gminie Lubicz. 

➢ Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem Gminy 

Lubicz do Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu w celu wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, 

Liczba złożonych wniosków w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie 

Gminy to 101 szt.  

Liczba rozliczonych wniosków w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie 

Gminy Lubicz to 48 szt. 

Otrzymanie nagrody Eko-Orła 2021 dla Gminy Lubicz jako Lidera Czystego Powietrza  

w kategorii: gmin od 20 tys. do 50 tys. Mieszkańców. 

 

➢ Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lubicz przyjmowano do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Toruniu, prowadzonego przez panią Agnieszkę Szarecką, zgodnie z umową  

nr 20/s/20 z dnia 21.12.2020 r. 

➢ Udzielono dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 19 zrealizowanych 

wniosków na kwotę 99 204,56 zł. 

➢ Dokonano nasadzeń drzew w miejscowościach: Młyniec Drugi, Lubicz Dolny, Lubicz 

Górny, Kopanino, Grębocin, Brzezinko (łącznie 192 sztuk drzew oraz 48 sztuk krzewów).  

➢ Wykonano prace porządkowe na skwerach w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym  

i Mierzynku poprzez odchwaszczanie i pielęgnacje terenów zielonych. 

➢ Wykonano usługę szczepienia drzew kasztanowca białego na terenach zielonych  

w miejscowościach: Lubicz Górny, Brzezinko, Złotoria, Jedwabno oraz Józefowo-jezioro. 

➢ Prowadzono specjalistyczną pielęgnację drzewa gatunku dąb szypułkowy  

w miejscowości: Rogowo.  

➢ Udzielono dotacji z realizacji wypłat zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  - liczba 

złożonych wniosków 326 szt. na kwotę 379 177, 01 zł. 
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➢ Wysłano 87 oświadczeń dla podmiotów posiadających nieruchomość pow.  3500 m²  

z czego 23 podmioty otrzymały informację o wysokości opłaty, zgodnie art. 272 ust. 22  

ustawy Prawo Wodne, która nakłada obowiązek na Wójta Gminy ustalenia wysokość 

opłaty za usługi wodne dla poszczególnych podmiotów. 

➢ Ustanowienie 4 nowych Pomników Przyrody na terenie Gminy Lubicz  

w miejscowościach: Rogowo, Mierzynek, Grębocin, Krobia.  

 

Ład przestrzenny 

Na obszarze Gminy Lubicz obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) (Młyniec Drugi – siedem planów, Mierzynek – pięć planów, Grębocin, 

Lubicz Dolny – cztery plany, Grabowiec – dwa plany, Rogówko – dwa plany, Józefowo – dwa 

plany, Młyniec Pierwszy – dwa plany, Grabowiec  – dwa plany, Gronowo – dwa plany, pas terenu 

pod gazociąg wysokiego ciśnienia, tereny komercyjne przy drodze „Olsztyńskiej”, tereny pod 

eksploatację kruszywa, plan Krobi, Lubicza Górnego i Mierzynka, plan Krobi i Mierzynka, 

Kopanino, Złotoria, Nowa Wieś, Grabowiec, Jedwabno, Rogowo, Brzezinko, Gronówko, Lubicz 

Górny – po jednym planie) oraz 51 zmian miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

W roku 2021 podjęto 3 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

W 2021 roku wydano łącznie 78 decyzji o warunkach zabudowy oraz 10 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 

Promocja i komunikacja społeczna 

W zakresie promocji i komunikacji społecznej nastąpiły kolejne zmiany rozbudowujące 

system wydawania i dystrybuowania biuletynu gminnego „GONIEC”. W ubiegłym roku ukazało 

się 7 numerów, w tym 6 o standardowej liczbie 8 stron i 1 numer o liczbie stron zwiększonej  

do 12.  Poprawiono także dystrybucję „Gońca” poprzez zwiększenie o 5 ogólnodostępnych, 

przezroczystych skrzynek, z których mieszkańcy mogą bezpłatnie pobierać gazetę. Rozwinięto 

dodatkową dystrybucję do skrzynek pocztowych na furtkach w Lubiczu Dolnym, Górnym, Krobi, 

Młyńcu i Grębocinie, zwiększając tak roznoszone gazety o 1 tys. egzemplarzy. Teraz do furtek 

trafia 3 tysiące sztuk. Zwiększono nakład ogólny „Gońca” do 6 tys. egzemplarzy. A jeden numer 

ukazał się w ilości 7 tys. egz. 
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Do komunikowania się z mieszkańcami gminy wykorzystywano przede wszystkim portal 

internetowy www.lubicz.pl, na którym publikowano wszelkie treści przydatne mieszkańcom oraz 

inwestorom. W samych Aktualnościach średnio umieszczono 5 informacji tygodniowo, co w 2021 

roku przełożyło się na 260 bieżących publikacji. Jak wynika ze statystyk analitycznych, liczba 

odwiedzin strony www.lubicz.pl przekroczyła w 2021 roku 6 mln (dokładnie 6 143 266 

odwiedzin) 

Od 2019 roku wydawany jest także elektroniczny Newsletter Gminy Lubicz. W 2021 roku 

przygotowano 44 wydania, raz w tygodniu (w piątek), które docierały do ok. 380 subskrybentów. 

Komunikacja społeczna opierała się również na mediach społecznościowych. Urząd Gminy 

Lubicz prowadzi swój gminny profil na Facebooku „Gmina Lubicz”, mający  6492 obserwatorów. 

W 2021 roku przygotowano ok. 450  postów. Koordynowano również profile FB wszystkich 17 

sołectw. 

Na oficjalnym gminnym kanale filmowym na YouTube, umieściliśmy 9 filmów dotyczących 

gminy, obecnie jest ich tam 12. 

Funkcjonujący od kilku lat system powiadamiania SMS, służący do rozsyłania ważnych, pilnych 

i potrzebnych mieszkańcom informacji czy też ostrzeżeń, w 2021 roku miał w swojej bazie  

ok. 1700 subskrybentów. 

 

Referat Promocji i Komunikacji Społecznej na co dzień współpracuje ze wszystkimi  

zainteresowanymi mediami lokalnymi, m.in. : Dziennik Toruński „Nowości”, Gazeta Pomorska, 

Gazeta Wyborcza, Poza Toruń, Radio GRA, Radio PiK, Meloradio, Radio Eska, Radio WaWa, 

TV Toruń, TVP Bydgoszcz oraz portale Poza Toruń, OtoToruń i DDToruń. Nasze informacje 

prasowe i newsy trafiały również do mediów ogólnokrajowych. W 2021 roku odnotowaliśmy  

w mediach  6872 publikacji zawierających słowa „gmina Lubicz”  Informacje te wygenerowały 

60,5 mln odczytów na szacunkową kwotę ekwiwalentu reklamowego tzw. AVE  18 mln zł. Tyle 

należałoby wydać środków finansowych  aby osiągnąć ten efekt dotarcia i promocji marki „gmina 

Lubicz” gdyby zakupić te publikacje na rynku komercyjnym. 

 

 

 

 

http://www.lubicz.pl/
http://www.lubicz.pl/
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Wszelkie informacje, ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty, plakaty zamieszczane były  

w  gminnych gablotach (zamykanych) oraz na otwartych tablicach ogłoszeniowych. W 2021 roku 

dzięki remontom i modernizacjom mieliśmy do wykorzystania łącznie 118 takich powierzchni 

(64 gabloty i 54 tablic) 

Otwarte spotkania, zebrania mieszkańców z władzami gminy (wójtowie, radni, sekretarz, 

skarbnik) – z powodu pandemii covid-19 odbyły się w reżimie sanitarnym tylko te w sprawie 

uchwalenia Funduszu Sołeckiego w każdym z 17 sołectw. Jednak uruchomiliśmy dodatkowo 

spotkania online z sołtysami (w każdym kwartale) oraz spotkania wójta gminy z mieszkańcami  

na żywo w ramach transmisji FB online. 
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Działania promocyjne w 2021 roku ograniczone z powodu pandemii covid-19, skupiały 

się na wzmacnianiu marki „gmina Lubicz”, głównie poprzez promowanie marki „gmina Lubicz – 

moje miejsce”  we wszystkich wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz w sieci 

internetowej, publikacjach medialnych, na spotkaniach. Stosowaliśmy również outdoor w postaci 

banerów, tablic, flag gminnych,  oznakowania kierunkowego w poszczególnych miejscowościach, 

tablicach z nazwami ulic, oznakowaniem obiektów gminnych (biblioteki, świetlice). 

Wykorzystywaliśmy także różnorodne gadżety i upominki oznakowane promocyjnie.  

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK,  PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lubicz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone 

zostało w 2011 roku, ocena aktualności studium i planów miejscowych przeprowadzona została  

w 2016 roku. 

Zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Wójt przedstawia Radzie Gminy wyniki analiz będących podstawą oceny 

aktualności studium i planów miejscowych co najmniej raz w czasie kadencji.        

 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze gminy obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

oraz 51 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planami miejscowymi 

pokryte jest ok. 28% powierzchni gminy. 

W roku 2021 wydano łącznie 78 decyzji o warunkach zabudowy oraz 10 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
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Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubicz 

w latach 2019 -2023  

Mieszkaniowy zasób Gminy Lubicz obejmuje 87 lokali mieszkalnych z czego 3 lokale 

mają status lokali socjalnych. Lokale mieszkalne zlokalizowane są w 29 budynkach stanowiących 

własność gminy oraz użytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami. 

 Prognoza wielkości zasobu na lata 2019 - 2023 

L.p. Opis własności 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Budynki stanowiące w całości własność gminy Lubicz, w 

tym: 

9 8 12 12 12 

 lokale socjalne - - 0 0 0 

 lokale komunalne 39 33 34 34 34 

2 Budynki w zarządzie gminy Lubicz, w tym 13 9 13 13 13 

  lokale socjalne 3 3 3 3 3 

  lokale komunalne 32 23 30 30 30 

3 
Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy 

Lubicz, w tym: 

4 7 4 4 4 

  lokale socjalne - - - - - 

  lokale komunalne 20 28 20 20 20 

 

Gmina posiada 34 lokale mieszkalne zlokalizowane w 12 budynkach będących w całości jej 

własnością. Budynki znajdują się w następujących miejscowościach:  

1) Brzeźno 16 - 3 lokale mieszkalne, 

2) Grabowiec 28 - 7 lokali mieszkalnych, 

3) Lubicz Dolny, ul. Toruńska 17 - 4 lokale mieszkalne, 

4) Lubicz Górny, ul. Boczna 4 - 4 lokale mieszkalne,  

5) Lubicz Górny, ul. Boczna 4a - 1 lokal mieszkalny,  

6) Lubicz Górny, ul. Boczna 4b – 1 lokal mieszkalny, 

7) Młyniec Pierwszy, ul. Bierzgalska 10 - 3 lokale mieszkalne,  

8) Nowa Wieś, ul. Nad Drwęcą 74  - 1 lokal mieszkalny, 

9) Złotoria, ul. Toruńska 46 - 2 lokale mieszkalne, 

10) Złotoria, ul. Pomorska 21 – 1 lokal mieszkalny, 

11) Grębocin – ul. Szkolna 8 - 5 lokali mieszkalnych, 

12) Mierzynek 74 - 2 lokale mieszkalne. 

Na prawach współwłasności Gmina posiada 13 budynków, w których jest właścicielem 33 lokali 

mieszkalnych. Dotyczy to budynków położonych w następujących miejscowościach: 

1) Grabowiec 12  - 4 lokale mieszkalne na 8 lokali ogółem, 

2) Grabowiec 19 - 2 lokale mieszkalne na 5 lokali ogółem, 

3) Gronowo 66 - 4 lokale mieszkalne na 5 lokali ogółem, 
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4) Gronowo 70 - 3 lokale mieszkalne na 4 lokale ogółem, 

5) Grębocin, ul. O. Karwowskiego 5 - 6 lokali mieszkalnych na 8 lokali ogółem, 

6) Jedwabno 47 - 1 lokal mieszkalny na 5 lokali ogółem, 

7) Krobia H. Orszta 22 - 1 lokal mieszkalny na 2 lokale ogółem, 

8) Lubicz Dolny, ul. Młyńska 1 - 1 lokal mieszkalny na 5 lokali ogółem, 

9) Lubicz Dolny, ul. Toruńska 13 - 3 lokale mieszkalne na 6 lokali ogółem,  

10) Lubicz Górny, ul. Lipnowska 43 - 3 lokale mieszkalne na 13 lokali ogółem, 

11) Mierzynek 11 - 1 lokal mieszkalny na 2 lokale ogółem, 

12) Rogówko 72 - 2 lokale mieszkalne na 4 lokale ogółem, 

13) Złotoria, ul. Toruńska 44 - 2 lokale mieszkalne na 3 lokale ogółem. 

Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Lubicz: 

1) Lubicz Górny , ul. Lipnowska 51 - 4 lokale mieszkalne na 7 lokali ogółem, 

2) Lubicz Górny , ul. Boczna 6 - 5 lokali mieszkalnych na 7 lokali ogółem, 

3) Lubicz Dolny , ul. Dworcowa 29 - 3 lokale mieszkalne  na 7 lokali ogółem,  

4) Lubicz Dolny, ul. Dworcowa 44 - 8 lokali mieszkalnych na 11 lokali ogółem. 

Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje: 

1) 1 budynek wybudowany w ok. 1850 roku, 

2) 8 budynków wybudowanych w ok. 1900 roku, 

3) 8 budynków wybudowanych w ok. 1920 roku, 

4) 9 budynków wybudowanych w ok. 1940 roku, 

5) 1 budynek wybudowany w ok. 1970 roku, 

6) 1 budynek / przebudowa pralni/ w 2002 roku, 

7) 1 budynek / przebudowa garażu/ w 2003 roku. 

W roku  2021 dokonano zmiany sposobu użytkowania wraz z przystosowaniem na cele mieszkalne 

lokalu w m. Grębocin  przy ul. O. Karwowskiego 5.  

Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają z konieczności: utrzymania stanu technicznego 

na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie użytkowania, ochrony 

zdrowia mieszkańców lokali, zapewnienia użytkowania budynków i znajdujących się w nich 

pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkami zgodnie z przeznaczeniem w szczególności 

zapewnienia warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię 

elektryczną, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową,  

zapewnienia i utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynków, zapewnienia możliwości 

racjonalnego korzystania z energii elektrycznej poprzez działania termomodernizacyjne.  

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.1.18.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 06 czerwca 2017r. 

ustalono stawki czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
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w wysokości 2 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu. Czynsz najmu za lokale płatny jest z góry 

do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez Urząd rachunek bankowy 

Ustalony w drodze Zarządzenia Wójta czynsz, składa się z czynszu podstawowego i czynników 

podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu mieszkalnego wg. poniższej tabeli: 

 

W 2021 r. dokonano rozbiórki budynku gminnego, wielorodzinnego zlokalizowanego                                   

w Lubiczu Górnym przy ul. Warszawskiej 3. W 2012 r. decyzją PINB Gmina Lubicz otrzymała 

nakaz  opróżnienia w całości rzeczonego budynku. W 2021 r. udało się wykwaterować ostatnią                        

z rodzin zajmującą lokal mieszkalny i rozebrać przedmiotowy budynek. 

W dniu 30.12.2021 r. Rada Gminy Lubicz przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/518/21 w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu                              

Gminy Lubicz. Uchwała zawiera szczegółowe zasady, kryteria oraz tryb rozpatrywania                                                  

i załatwianie wniosków o najem lokali oraz sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej. 

Uchwalenie powyższej uchwały było konieczne ze względu na długi czas funkcjonowania 

poprzedniej uchwały i odpowiada na potrzebę dostosowania zapisów do nowych realiów 

społeczno-gospodarczych.  

Wnioski o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Lubicz można składać w terminie                           

od 1-go marca do 30-go kwietnia każdego roku. Kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania 

wniosków sprawuje powołana Zarządzeniem Wójta Komisja Mieszkaniowa. Projekty list 

rocznych podaje się do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 lipca każdego roku poprzez 

ich publikację na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy oraz poprzez 

wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz na okres 14 dni. 

W 2021r. wnioski o przyznanie mieszkania z zasobu gminy złożyło 17 osób.   

Komisja Mieszkaniowa dokonała przydziału dwóch lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy 

Lubicz. 

W roku 2021 nie dokonano sprzedaży żadnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy.  
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Program opieki nad zabytkami (art. 87 ustawy o ochronie zabytków) 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały ustawowo włączone do katalogu zadań 

samorządów terytorialnych (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym).  

W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami. Z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami wynika obowiązek sporządzenia przez wójta gminy Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat.  

3 września 2020 roku Rada Gminy Lubicz uchwałą Nr XXIII/314/20 przyjęła „Gminny Program 

Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy Lubicz”. Celem programu jest rozpoznanie 

stanu zachowania dziedzictwa gminy, zahamowanie degradacji substancji zabytkowej  

i zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego 

wizerunku gminy. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy Lubicz” 

uzyskał wymaganą prawem pozytywną opinię Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. „Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Gminy 

Lubicz” zawiera zestawienie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków  

oraz zestawienie stanowisk  archeologicznych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 

Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Programu opieki nad zabytkami  

dla Gminy Lubicz na lata 2020 – 2024” jest ukierunkowanie polityki Samorządu Gminnego, 

służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania 

oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego  

oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to uzupełniający dokument  

w stosunku do innych aktów planowania gminnego. Zadaniem Programu jest także organizacja 

działań edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji 

powyższego założenia niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87 

ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do których m.in. 

należą: 

 - włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających 

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 

 - uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 

 - zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania; 

 - wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu  kulturowego;                          

- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,  
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turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami; 

 - określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków; 

- zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Gminy, w tym także 

rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru  zabytków województwa i figurujących  ewidencji 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

- uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

W 2021 r. stan ewidencyjny zabytków nieruchomych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 

nie uległ zmianie. Nie wpłynęły też żadne wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Na bieżąco prowadzona była współpraca  

i konsultacje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu. Podjęto współdziałanie  

z Lasami Państwowymi, zmierzające do przeprowadzenia w kolejnych latach badań  

konserwatorskich przy kaplicy grobowej von Wolff w Gronowie.  Sporządzono dokumentację 

projektową pn. „Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Złotorii”. 

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016 – 2023 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubicz obejmuje sołectwo Lubicz Górny, w którym 

znajduje się przestrzeń zdegradowana w postaci obszaru poprzemysłowego. W odpowiedzi  

na problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy i konsultacji społecznych wyznaczono 

odpowiadające im cele rewitalizacji odnoszące się przede wszystkim do sfery społecznej oraz 

przestrzenno-funkcjonalnej. Poniżej sformułowane cele są pochodną wizji określającej stan 

końcowy procesu rewitalizacji w roku 2023 i są ukierunkowane na osiąganie efektów procesów 

rewitalizacji w województwie kujawsko-pomorskim. Do każdego z celów rewitalizacji przypisano 

konkretne kierunki działań. Stanowią one zestawienie najważniejszych grup działań 

pozwalających na osiąganie założonych celów.  
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Wskaźniki zawarte w LPR.  

Nazwa wskaźnika Rok bazowy Rok docelowy 

Cel 1: Ożywienie społeczne centrum Lubicz Górnego 

Udział bezrobotnych w ludności 

w wieku produkcyjnym 
6,12% 5,63% 

Udział osób w gospodarstwach 

domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogólnej 

8,32% 7,98% 

Liczba przestępstw 

młodocianych na 1000 

mieszkańców 

0,3 0,0 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, u których wzrosła 

aktywność społeczna 

0 105 osób 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

0 9 szt. 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
0 1 730 m2 
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Przedsięwzięcia zapisane w LPR Gminy Lubicz na lata 2016-2023: 

1. Spotkania z pasją – edycja 2019 

2. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4” 

3. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” 

4. Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą” 

5. „Więcej wiem, jestem bezpieczny, lepiej pomagam” 

6. Klub Młodzieżowy "Boczna 4” 

7. Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” w Lubiczu 

8. Lato na kółkach 

9. Spotkania seniorów 

10. Spotkania dzieci i młodzieży 

11. Aktywna gmina 

12. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. 

Etap I 

13. Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. 

Etap II 

14. Utworzenie parku rekreacyjno – wypoczynkowego w Lubiczu Górnym poprzez rewitalizację 

obszaru leśnego na działce nr 2014/18 pom. ul. Widokową, Piaskową, Polną i Zdrojową   

15. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym 

16. Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną 

i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego. 

   

 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz 

Plan działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki w Gminie Lubicz ma na celu zmniejszenie 

emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Działania te podejmowane są zarówno przez Gminę Lubicz, 

gminne jednostki organizacyjne, mieszkańców gminy, jak również działające na terenie gminy 

jednostki usługowe i przemysłowe. 

Działania inwestycyjne: 

➢ Przebudowa i termomodernizacja budynku SP i oddziału przedszkolnego w Gronowie; 
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➢ Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną 

i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza 

Górnego. 

 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2020 - 2022 

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz przyjęto uchwałą Rady Gminy Lubicz 

numer XXI/282/20 z dnia 7 maja 2020 roku. Głównym założeniem niniejszego Programu jest 

stworzenie skutecznego systemu opieki dla dzieci i rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Program obejmuje szereg działań 

profilaktycznych i prorodzinnych w celu jak najlepszego funkcjonowania rodzin w gminie Lubicz. 

 Wsparcie ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu polega  

na kształtowaniu prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny, tworzeniu nowych form 

pomocy rodzinie, aktywizowaniu rodziny oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Realizacja Programu zmierza do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania rodziny, 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym, wsparcia w procesie edukacji dzieci i młodzieży, podjęcia 

działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacji czasu wolnego.  

 Program Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz w dużej mierze realizowany jest przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, z wykorzystaniem środków własnych oraz 

zewnętrznych głównie tzw. „unijnych”.  

 Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz znacząco wpływa  

na poprawę funkcjonowania rodzin zamieszkujących na jej terenie, pozwala na zaspokojenie 

potrzeb dziecka i całej rodziny głównie w sferze potrzeb biologicznych, rozwojowych  

i emocjonalnych. Program pozwala zwiększać aktywność społeczną i zawodową osób, 

korzystających z pomocy społecznej oraz rozszerza wiedzę u dzieci i młodzieży w zakresie 

bezpieczeństwa, zasad życia rodzinnego i aktywności fizycznej.  

 Program Wspierania Rodziny inicjuje współpracę ośrodka pomocy społecznej m.in.  

z przedstawicielami szkół i przedszkoli, policją, kuratorami i reprezentantami lokalnych władz. 

Tym sposobem model współpracy przybiera charakter interdyscyplinarny. Dzięki czemu 

pojawiają się narzędzia pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i całych rodzin.  

 Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz w 2021 r. ponownie 

odbywała się w trakcie pandemii koronawirusa. W związku z czym część zadań zmieniła sposób 

i zakres realizacji. Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w pracy z dzieckiem, rodziną  

i osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W trakcie roku, niektóre obowiązki należało 

realizować w sposób zdalny, szczególnie, gdy rodziny wymagające wsparcia przebywały  
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na kwarantannie lub w izolacji.  Charakter pracy niejednokrotnie wymagał prezentowania postaw 

zdroworozsądkowych, mających uchronić mieszkańców przed niebezpieczeństwem zakażenia 

koronawirusem.  

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021 - 2025 

           Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021 – 2025” został przyjęty uchwałą nr XXV/350/20 Rady 

Gminy Lubicz z dnia 17.12.2020 r. Celem głównym Programu było ograniczenie na terenie gminy 

Lubicz rozmiaru i skutków zjawiska przemocy w rodzinie. Niniejszy cel programu może zostać 

osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:   

➢ profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

➢ ochrona ofiar przemocy w rodzinie, 

➢ działania na rzecz sprawców przemocy w rodzinie, 

➢ profesjonalizacja służb realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie.  

Instytucjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i wsparcia rodzin zagrożonych bądź 

uwikłanych w uzależnienia, przemoc domową, wykluczenie społeczne, i inne zjawiska 

patologiczne działającymi m. in. na podstawie „Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubicz na lata 2021 – 2025” 

były: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punkt 

Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.   

Zespół Interdyscyplinarny w roku 2021 pracował w szczególnych okolicznościach 

spowodowanych sytuacją epidemiczną wirusa Sars-Cov-2. W roku 2021 odbyły się 3 spotkania 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 133 spotkania grup roboczych. W grupach roboczych 

pracowali przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu (pracownicy 

socjalni), Komisariatu Policji w Dobrzejewicach (dzielnicowi), Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lubiczu, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni. Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonywali zadania w ramach obowiązków 

służbowych lub zawodowych. W roku 2021 grupy robocze prowadzone były zarówno w formie 

tradycyjnych spotkań oraz w formie zdalnej poprzez kontakty telefoniczne członków grup 

roboczych z osobami podejrzanymi o doznawanie przemocy i osobami podejrzanymi o stosowanie 
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przemocy w rodzinie. Praca grup roboczych w formie zdalnej prowadzona była w oparciu  

o wytyczne w zakresie w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” w okresie pandemii 

wirusa Sars-Cov-2.  

W roku 2021 wszczętych zostało 30 procedur „Niebieskie Karty", na podstawie których 

powołano 28 grup roboczych. Z podanych 30 procedur – 21 wszczęli funkcjonariusze Policji oraz 

9 pracownicy socjalni. W 2021 roku kontynuowanych było 21 procedur „Niebieskie Karty” 

wszczętych w roku 2020. W roku 2021 procedury „Niebieskie Karty” zakończono w 37 

przypadkach, z czego 8 zakończono z powodu ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy, natomiast w przypadku 29 procedur rozstrzygnięto o braku 

zasadności podejmowania działań. Na dzień 31.12.2021 r. kontynuowanych było 12 procedur 

„Niebieskie Karty”. 

Zespół Interdyscyplinarny złożył 5 zawiadomień do Prokuratury z art. 207 § 1 kk, tj. 

podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy wobec osób najbliższych, 3 wnioski do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuację małoletnich dzieci oraz 3 wnioski o podjęcie działań względem 

osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubiczu.   

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zapewniał Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.  

Osoby wymagające wsparcia, dotknięte przemocą w rodzinie, uwikłane w przemoc lub nią 

zagrożone objęte były nieodpłatnym poradnictwem specjalistycznym – psychologicznym ponadto 

miały dostęp do nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz terapeutycznego w zakresie 

uzależnień. Osoby wskazane w formularzach „Niebieska Karta – A” jako podejrzane  

o doznawanie przemocy w rodzinie informowane były pisemnie o możliwościach skorzystania  

z tego rodzaju poradnictwa, ponadto informowano o prowadzonej działalności Kujawsko-

Pomorskiej Niebieskiej Linii oferującej bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną.  

W roku 2021 z konsultacji psychologicznych skorzystało łącznie 128 rodzin, w tym 360 osób. 

Z tego 19 osób objętych było procedurami „Niebieskie Karty”. W konsultacjach uczestniczyły 

głównie ofiary przemocy jak i osoby co do których istniało podejrzenie, że doznają przemocy  

w rodzinie. Poradnictwo psychologiczne realizowane było w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Osoby wymagające wsparcia prawnego kierowane były do Punktu Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej działającego przy Urzędzie gminy Lubicz. Konsultacji udzielało dwóch radców 

prawnych przez 4 dni w tygodniu. Natomiast osoby dotknięte problemem alkoholowym kierowane 

były do terapeuty uzależnień dyżurującego w Punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych działającym w świetlicy środowiskowej Lubiczu Dolnym. 
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Programu Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie 

Lubicz na lata 2021 – 2023   

Program Wspierania Seniorów oraz Osób Niesamodzielnych w Gminie Lubicz na lata 2021 – 

2023 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXV/349/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku. 

Niniejszy program jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednich latach m. in.  

W ramach „Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017 – 2020”. 

Program Wspierania Seniorów i Osób Niesamodzielnych zakłada osiągnięcie następujących 

celów: 

➢ poprawa sytuacji finansowej seniorów i osób niesamodzielnych, 

➢ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia seniorów i osób 

niesamodzielnych, 

➢ zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych  

oraz sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi,  

➢ zmniejszenie izolacji seniorów i osób niesamodzielnych,  

➢ zwiększenie poziomu zaspokojenia potrzeb kulturalnych, sportowych i integracyjnych, 

➢ budowanie więzi rodzinnych i świadomości społeczeństwa na temat odpowiedzialności 

rodziny za seniora i osoby niesamodzielne, 

➢ podnoszenie umiejętności opiekunów w zakresie sprawowania opieki nad seniorem 

zależnym i osobą niepełnosprawną. 

Niniejszy program zakłada systematyczny monitoring i ewaluację poprzez zbieranie danych 

dotyczących realizacji poszczególnych zadań. W roku 2021 jego realizacja pozwoliła na integrację 

środowiska seniorów i osób niesamodzielnych na terenie gminy Lubicz, a także zapobieganie ich 

izolacji i wykluczeniu poprzez udział w dwóch Klubach Wsparcia Seniora realizowanych  

w ramach Programu „Senior+” oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej formie 

wsparciem zostało objętych 42 seniorów.  

Ponadto wdrożony i realizowany był również projekt „Kujawsko-Pomorska Telopieka”, 

skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w ramach którego 

33 mieszkańców Gminy Lubicz, którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, 

wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, otrzymało urządzenia  

do Teleopieki.  

Wsparciem zostało objętych również 13 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy, dla których 

świadczona była pomoc w formie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, a także 
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10 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, dla których świadczono pomoc w formie Opieki 

Wytchnieniowej. Oba działania finansowane były z Funduszu Solidarnościowego.  

W 2021 roku Gmina Lubicz pozyskała też środki finansowe w ramach Wieloletniego 

Programu „Senior +” na lata 2021-2025 – edycja 2021. W ramach realizacji tego zadania 

utworzono na terenie Gminy Lubicz nową placówkę Dzienny Dom „Senior +” poprzez remont 

oraz zmianę sposobu użytkowania budynku pełniącego w przeszłości funkcję szkoły podstawowej 

w miejscowości Gronowo. Od początku roku 2022 na mocy uchwały nr XXXV/469/2021 Rady 

Gminy Lubicz z dnia 28 października 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Lubicz 

ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Senior + działającego w ramach struktury 

organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu funkcjonuje placówka 

zapewniająca wsparcie i opiekę dla około 40 seniorów z Gminy Lubicz.  

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2020 - 2035” 

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Lubicz została opracowana w celu 

przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza, w tym ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych (CO2) i ograniczenia niskiej emisji, zwiększenia bezpieczeństwa 

ruchu, zaproponowanie rozwiązań promujących ruch rowerowy i transport publiczny.  

Do podstawowych strategicznych założeń należy zaliczyć: 

• Rozwój infrastruktury rowerowej 

• Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych 

• Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów 

• Promocja elektromobilności wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz prywatnych 

przewoźników 

• Wymiana floty pojazdów gminnych na elektryczne 

• Ograniczanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlania ulic  

 

Przedsięwzięcia racjonalizujące wykorzystanie energii 

W odniesieniu do infrastruktury miejskiej oraz dróg rowerowych i pieszych 

− Rozbudowa ścieżek rowerowych 

− Uruchomienie roweru gminnego 

− Odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie przejść dla pieszych, chodników, ścieżek 

rowerowych 

− Rozwój infrastruktury ładowania 



51 
 

W odniesieniu do działań Urzędu 

− stosowanie zielonych zamówień publicznych w obszarze transportu, wywozu odpadów 

itd., 

− utworzenie komórki odpowiedzialnej za transport w gminie, 

− zakup nowych niskoemisyjnych samochodów gminnych, 

− promocja elektromobilności wśród mieszkańców i przedsiębiorców, 

− promocja odnawialnych źródeł energii w transporcie, 

− wdrażanie rozwiązań typu Smart City. 

Realizacja Strategii nie spowoduje znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 

i zdrowie mieszkańców. Założenia Strategii wskazują działania zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Tak więc dla Gminy nie wpłynie ona negatywnie na stan środowiska 

na tym obszarze. Nie przewiduje się zatem wystąpienia negatywnych oddziaływań 

skumulowanych, długotrwałych oraz nieodwracalnych.  

Realizacja działań planu nie spowoduje także wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, ani zagrożenia 

dla środowiska. Wszelkie oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały (czas trwania 

inwestycji). Zapisy Strategii wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia dla poszczególnych 

komponentów środowiska. 

Nie przewiduje się zagrożenia dla wód i ziemi. Poszczególne inwestycje będą wymagały 

indywidualnego podejścia. Dokument nie może negatywnie wpłynąć na stan środowiska, gdyż 

zawiera wszystkie wytyczne z dokumentów strategicznych oraz obowiązujących aktów prawnych. 

Ogólne zapisy wskazują, że realizacja nie powinna także wpłynąć na pogorszenie stanu 

zanieczyszczenia powietrza ani obszaru Gminy, ani jej otoczenia. Przeciwnie Dokument zawiera 

szereg możliwości, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska. 

Strategia elektromobilności w swoim założeniu realizuje politykę rozwoju regionu w oparciu  

o zasadę zrównoważonego rozwoju, polegająca na zintegrowaniu polityki środowiskowej, 

gospodarczej i społecznej w taki sposób, aby nie naruszyć równowagi w przyrodzie. Wymaga  

to traktowania zasobów środowiska jak ograniczonych zasobów gospodarczych oraz 

wykorzystywania kapitału przyrodniczego w sposób pozwalający na zachowanie funkcji 

ekosystemów w perspektywie długookresowej. Ta podstawowa zasada gwarantuje, że przyjęte  

w Strategii cele oraz strategiczne kierunki działania sprzyjają zachowaniu środowiska regionu  

w odpowiednim stanie. 

Strategia ma na celu przede wszystkim doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju Gminy, 

zarówno w strefie przestrzennej, jak również w gospodarczej i społecznej. Planowane inwestycje 
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i zadania przyczynią się w zdecydowany sposób do poprawy jakości środowiska na terenie gminy 

szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza.  

Negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze przedsięwzięć zawartych w Strategii 

ograniczać się będzie w większości przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac 

budowlanych związanych z planowaną inwestycją związanych z wykonaniem prac termo 

modernizacyjnych, remontami i modernizacja dróg, wykonaniem ścieżek pieszo rowerowych), 

który wiąże się zazwyczaj z podwyższoną emisją hałasu, emisją spalin z maszyn budowlanych, 

czy też zwiększoną emisją pyłów. Negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

związane z etapem realizacji inwestycji są oddziaływaniami krótkotrwałymi, odwracalnymi, 

o lokalnym charakterze, prace będą wykonywane na terenie zabudowanym i nie będą odbiegać  

od prowadzonych obecnie prac. Na etapie eksploatacji oddziaływanie na środowisko będzie 

znikome, mniejsze w stosunku do stanu obecnego.  

Oddziaływania skumulowane będą związane z jednoczesną realizacją w kilku zadań w tym samym 

czasie, na sąsiadujących terenach (akumulacja wpływów w czasie i przestrzeni). Związane będą  

z okresowym zwiększeniem hałasu i zanieczyszczenia powietrza związanego z etapem prac 

budowlanych. Należy jednak podkreślić, że natężenie i zakres przewidywanych oddziaływań 

skumulowanych będą niewielkie. Będą to oddziaływania krótkoterminowe, ograniczone do czasu 

trwania prac budowlanych.  

Zadaniem prognoz, wykonywanych na najwcześniejszym etapie planowania i podejmowania 

decyzji, jest przede wszystkim zidentyfikowanie możliwości wystąpienia oddziaływań  

na środowisko oraz określenie ich przybliżonej siły i kierunku, po to by umożliwić skorygowanie 

celów i założeń rozpatrywanego dokumentu, aby jego potencjalne oddziaływania negatywne 

(zwłaszcza te najsilniejsze) mogły ulec zmniejszeniu, a oddziaływania pozytywne (zwłaszcza te 

najsłabsze) zwiększeniu. 

Planowane w strategii kierunki mają na celu poprawienie m.in. jakości środowiska przyrodniczego 

Gminy, zarówno w aspekcie rozwoju gospodarczego, ekonomicznego, społecznego i w aspekcie 

ekologicznym. 

 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz na lata 2021 - 2026 z 

perspektywą do roku 2030” 

Program Ochrony Środowiska jest kompleksowym dokumentem dotyczącym kwestii 

przyrodniczych oraz infrastrukturalnych, który zawiera w sobie zbiorcze zagadnienia z zakresu 

szeroko pojętej ochrony środowiska. Ze względu na poruszaną w treści problematykę obejmującą 

różne komponenty środowiska i różne elementy infrastruktury oraz mając na uwadze,  
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że środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów i relacji, 

realizacja zapisów projektu Programu może potencjalnie mieć wpływ na stan środowiska.  

Dokument jest opracowaniem o charakterze koncepcyjnym i wskazane w nim kierunki 

działań inwestycyjnych nie dają Inwestorom podstawy prawnej do ich realizacji. Jest  

to dokument strategiczny, który nie przesądza o technologii stosowanej w trakcie realizacji 

inwestycji, jak również w późniejszym funkcjonowaniu. W większości przypadków wskazuje 

się zalecany charakter działań, służący osiągnięciu zakładanych na terenie Gminy celów 

ekologicznych, bez wskazywania ich szczegółowego zakresu, w tym lokalizacji, parametrów 

technicznych, rodzaju materiałów, technologii itp.  

Zawarte w Programie rekomendacje co do zasad prowadzenia lokalnej polityki ochrony 

środowiska nie są wiążące, a jedynie dają wskazówkę co do stosowania i podejmowania działań 

związanych z ochroną środowiska na obszarze tylko i wyłącznie Gminy Lubicz. Projektowany 

dokument, jako dokument strategiczny, stanowi podstawę do podejmowania dalszych działań  

w zakresie ochrony środowiska, nie narzucając tym samym konkretnych działań inwestycyjnych, 

wyłącznie wskazuje odpowiednie kierunki rozwoju (kierunki interwencji) zapewniające 

zrównoważony rozwój Gminy. 

Zdecydowana większość zamierzeń inwestycyjnych przedstawionych w harmonogramie 

realizacyjnym służy poprawie jakości stanu środowiska Gminy Lubicz.  

➢ powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:  

Dokument zawiera ustalenia wynikające z dokumentów strategicznych tj.:  

• Długookresowa Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności;  

• Polityka Ekologiczna Państwa 2030;  

• Strategia Rozwoju Kraju 2020;  

• Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.  

 

W trakcie opracowywania niniejszego Programu uwzględniono również jego zgodność  

z głównymi dokumentami sektorowymi t. j.:  

• Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017 - 2020  

z perspektywą na lata 2021 - 2024;  

• Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2021 - 2025.  

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz.  
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz oparty został o postanowienia w/w dokumentów 

oraz o postanowienia wynikające z innych dokumentów planistycznych - opracowań lokalnych,  

z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

 

Cele wskazane w dokumencie wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów 

wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim oraz 

gminnym.  

➢ przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu 

wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego  

w dziedzinie ochrony środowiska: 

Ochrona Środowiska przyrodniczego jest jedną z głównych dróg do osiągnięcia zrównoważonego 

rozwoju, czyli osiągnięcia ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, gospodarczego oraz 

przestrzennego. 

Wszystkie wymienione zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska zostały 

uwzględnione w niniejszym opracowaniu. Zasady te są zależne od specyfiki oraz od rzeczywistych 

potrzeb Gminy Lubicz. 

Do najistotniejszych celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego  

i ochrony środowiska wytyczonych dla Gminy Lubicz należą: 

• ochrona powietrza, ochrona przed hałasem - zapewnienie wysokiej jakości powietrza, 

redukcja emisji gazów i pyłów, zminimalizowanie uciążliwego hałasu, 

• ochrona wód - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia 

wody, właściwa gospodarka wodno - ściekowa, 

• ochrona gleb i powierzchni ziemi - zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej gleb, 

ochrona przed degradacją, 

• racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych - zmniejszenie zużycia energii, surowców  

i materiałów, wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych, ochrona 

zasobów kopalin, 

• ochrona zasobów przyrodniczych - zachowanie zasobów przyrodniczych  

z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwój zasobów leśnych, racjonalna 

eksploatacja lasów, 

• doskonalenie i racjonalizowanie systemu gospodarki odpadami - zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów, zwiększenie poziomów odzysku, 

• rozwijanie współpracy z Gminami - wspólne działania na rzecz ochrony środowiska, 
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• prowadzenie skutecznej akcji edukacyjnej - działania zmierzające do pogłębienia 

świadomości ekologicznej mieszkańców, gwarantującej powodzenie realizacji wyżej 

wymienionych działań. 

 

Działania inwestycyjne zawarte w dokumencie ściśle korelują z założeniami zrównoważonego 

rozwoju w aspekcie ochrony środowiska oraz wypełniają zobowiązania w stosunku do regulacji 

prawnych Unii Europejskiej. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz jest dokumentem 

kształtującym długofalową Politykę Ochrony Środowiska. Przedstawione w nim zagadnienia ujęte 

zostały w sposób kompleksowy, z wyznaczeniem celów strategicznych, krótko  

i długoterminowych, a także przyjęciem zadań z zakresu wszystkich sektorów ochrony 

środowiska. Wypełnienie zawartych celów i zadań przyczyni się do poprawy środowiska 

naturalnego i poziomu życia mieszkańców. 

➢ powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska: 

Niniejszy dokument prezentuje aktualne problemy związane z ochroną środowiska oraz 

kształtowaniem środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Lubicz. Program Ochrony 

Środowiska wskazuje tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane niezrównoważonym 

rozwojem gospodarczym, jak i przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających  

do stopniowej likwidacji zagrożeń. Hierarchiczne uporządkowanie celów pod kątem ich ważności 

decyduje przede wszystkim o podziale przyszłego budżetu oraz spodziewanych środków 

pomocowych przeznaczonych na ochronę środowiska prowadzoną na terenie Gminy. 

Głównym celem realizacji zadań ujętych w dokumencie jest osiągnięcie trwałego  

i zrównoważonego rozwoju Gminy Lubicz oraz poprawa atrakcyjności poprzez działania 

społeczne i inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska. Realizacja działań wskazanych  

w dokumencie wpłynie na poprawę stanu środowiska oraz przyczyni się do utrwalenia 

pozytywnych postaw ekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne 

wśród mieszkańców Gminy. 

Przedstawione w dokumencie obszary interwencji, cele ekologiczne, kierunki interwencji, a w ich 

ramach kierunki działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 

Lubicz, stanowią podstawę dla realizacji konkretnych zadań ekologicznych na przestrzeni kilku 

najbliższych lat. Zadania zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska 

przyrodniczego, przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych 

inwestycji (dziedzina ochrony środowiska), które przekazane zostały przez Urząd Gminy Lubicz 

oraz instytucje obligatoryjnie zajmujące się ochroną środowiska na analizowanym obszarze. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepis 

art.4 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz realizuje 

zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii na rok 2021. 

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających  

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożycia. 

Do GKRPA w Lubiczu w roku 2021 wpłynęło 10 informacji, wniosków dotyczących 

wszczęcia procedury zobowiązania do leczenia uzależnień. Komisja spotykała się 18 razy. 

W roku 2021 w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym przeprowadzono 306 rozmów, 

podczas 48 dyżurów w trakcie 336 przepracowanych godzin, udzielono 162 teleporad (podczas 

pracy z domu w trybie Home-Office). Praca terapeuty w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym 

była oparta na elementach terapii poznawczo- behawioralnej, dialogu motywującym oraz terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniach. Punkt Konsultacyjno- Informacyjny ściśle współpracował  

z Urzędem Gminy Lubicz, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, 

Zespołem Interdyscyplinarnym, Kuratorami Sądowymi, Asystentami Rodziny, Oddziałami 

Leczenia Uzależnień i Poradniami Leczenia Uzależnień oraz Grupą Anonimowych Alkoholików 

"DRWĘCA". 

W 2021 roku na terenie gminy funkcjonowały świetlice, w których zajęcia pozalekcyjne 

odbywały się w miejscowościach: Grębocin zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-

rekreacyjne, Lubicz Dolny zajęcia sportowe, Złotoria zajęcia tenisa stołowego. 20 dzieci (ze 

świetlicy TPD O/Toruń) uczestniczyło w letnim wyjeździe – kolonii wypoczynkowej w ośrodku 

BANDARI w Chełmnie. 15 harcerek i 10 zuchenek wzięło udział w obozie i kolonii 

organizowanej przez ZHR Toruński Szczep „Brązowa Piątka” nad jeziorem Gołuń (gmina 

Kościerzyna).  

W 2021 roku odbyły się 3 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół 

Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

diagnozuje problem przemocy w rodzinie oraz podejmuje działania w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie; tworzył grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do składu grup roboczych 

powoływani byli przedstawiciele GOPS (pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, psycholog), 
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GKRPA, Policji (dzielnicowi), oświaty(pedagodzy szkolni) oraz kuratorzy sądowi. W 2021 r. 

powołano 28 grup roboczych, które odbyły 133 spotkania. 

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie 

przedstawiciele instytucji wszczęli w 2021 r. 28 procedur „Niebieskiej Karty" wśród rodzin  

z terenu gminy Lubicz. Kontynuowano z 2020 r. 21 procedur, co daje łącznie prowadzonych 

procedur w 2021 r. - 51. 

W 2021 roku na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu 

gminy w zakresie wspierania profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym 

udzielono dotacji w łącznej kwocie 110.000,00 zł. 

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 

 
Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum 

Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego realizuje 

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Celem 

projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  

w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.01.2021  

do 31.12.2023.  

Projekt „Kujawsko-Pomorska teleopieka” adresowany jest do osób potrzebujących 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takich, które ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego 

wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Gmina Lubicz jest 

jednym z partnerów projektu i w ramach jego realizacji ma o dyspozycji 28 urządzeń do teleopieki 

dla mieszkańców gminy. Opaska ma specjalne funkcje pozwalające na natychmiastową reakcję  

w przypadku pogorszenia stanu zdrowia osoby, która ją nosi. Dwusekundowe przytrzymanie 

przycisku SOS pozwala na połączenie się z ratownikiem z telecentrum. Do telecentrum zostaje 

wysłana wiadomość składająca się z komunikatu SOS, lokalizacji i aktualnego pulsu użytkownika 

opaski. Ratownik na tej podstawie oraz wywiadu z seniorem podejmuje decyzję o interwencji.  

Na opaskę może również zadzwonić sam ratownik z telecentrum - w momencie, w którym wykryje 

ona nietypowe odczyty. W telecentrum personel medyczny dyżuruje przez 24 h na dobę 7 dni  

w tygodniu. Opaski są bezpłatne dla użytkowników. Projekt jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej oraz budżetu gminy Lubicz. Realizatorem projektu w imieniu Gminy Lubicz jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. W 2021 r. z urządzeń skorzystały 33 osoby. 
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Program 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  2021 

Organizacje pozarządowe, które realizowały zadania publiczne powierzone przez Wójta 

Gminy Lubicz, a także prowadziły swoją działalność statutową otrzymywały wsparcie w rozwoju 

swojej aktywności. 

Gmina Lubicz wspiera działalność miejscowych czterech Klubów Seniora i dwóch 

Stowarzyszeń Kulturalnych, poprzez finansowanie ich szkolenia muzycznego oraz kosztów 

wyjazdów i uczestnictwa w różnego rodzaju przeglądach twórczości, a także poprzez 

udostępnianie pomieszczeń do spotkań klubów oraz prób muzycznych dla działających przy 

klubach chórów. Na ich działalność Gmina przeznaczyła 18.000,00 zł.  

Gmina Lubicz wspiera działalność lokalnych Klubów Sportowych poprzez przyznawane 

co roku dotacje przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu  

w Gminie. Na realizację tych zadań zostało przeznaczonych 150.000,00.  

Gmina Lubicz w 2021 r. poddała konsultacjom Program Współpracy Gminy Lubicz  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2022 rok. Konsultacje 

przeprowadzono w terminie 27 września 2021 r. do 11 października 2021 r – uwag i opinii  

do projektu programu nie zgłoszono.  

 Gmina Lubicz współpracowała również ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka”, której  

to zlecała świadczenie różnych usług, m.in.: dostarczanie korespondencji urzędowej, kolportaż 

ulotek, gazetki gminnej „Gońca Gminnego”; dowóz dzieci autystycznych do szkoły; usług 

porządkowych i remontowych oraz zamgławianie i ozonowanie w ramach dezynfekcji  

po covidowej. 

 

 

REALIZACJA  UCHWAŁ  RADY  GMINY 

W 2021 roku Rada Gminy Lubicz podjęła sto sześćdziesiąt jeden uchwał. Odbyło się 

jedenaście posiedzeń komisji połączonych oraz trzynaście sesji Rady Gminy, w tym trzy 

nadzwyczajne.  
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Realizacja uchwał Rady Gminy Lubicz w 2021 roku – szczegółowe zestawienie 

  

 

L. p. 

 

Nazwa referatu/jednostki organizacyjnej oraz nr i tytuł uchwały 

 

Status uchwały 

 REFERAT ORGANIZACYJNY  

1.  UCHWAŁA NR XXVI/361/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz 

zrealizowana 

2.  UCHWAŁA NR XXVI/363/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania wniosku 

o instalację oświetlenia ulicznego według właściwości 

zrealizowana 

3.  UCHWAŁA NR XXVI/364/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zgłoszenia oferty 

kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

zrealizowana 

4.  UCHWAŁA NR XXVII/366/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z należnej za 

rok 2021 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

zrealizowana 

5.  UCHWAŁA NR XXVIII/373/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata 

do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

zrealizowana 

6.  UCHWAŁA NR XXX/409/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działanie Wójta Gminy Lubicz 

zrealizowana 

7.  UCHWAŁA NR XXXI/414/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 

Gminy Lubicz 

zrealizowana 

8.  UCHWAŁA NR XXXI/415/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta 

Gminy Lubicz 

zrealizowana 

9.  UCHWAŁA NR XXXII/416/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Lubicz wotum zaufania 

zrealizowana 

10.  UCHWAŁA NR XXXII/418/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 

2020 

zrealizowana 

11.  UCHWAŁA NR XXXII/440/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 

nieprzedłużania umowy dzierżawy gruntu w Grębocinie, na 

którym znajduje się pasieka oraz przeniesienia wszystkich uli 

tam znajdujących się w inne miejsce 

zrealizowana 

12.  UCHWAŁA NR XXXVII/494/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Lubicz 

w trakcie 

realizacji  
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13.  UCHWAŁA NR XXXVII/495/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet 

sołtysów oraz zasad ich wypłacania 

w trakcie 

realizacji  

 

14.  UCHWAŁA NR XXXVII/496/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przekazania petycji 

według właściwości 

zrealizowana 

15.  UCHWAŁA NR XXXVII/497/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

wniosku mieszkańców Lubicza Dolnego 

zrealizowana 

16.  UCHWAŁA NR XXXVII/499/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków 

w trakcie 

realizacji  

17.  UCHWAŁA NR XXXVIII/519/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

Stowarzyszenia „Mieszkańcy Grębocina" 

zrealizowana 

 REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  

18.  UCHWAŁA NR XXVIII/369/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec 

w trakcie 

realizacji 

19.  UCHWAŁA NR XXX/385/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały 

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Złotoria 

zrealizowana 

20.  UCHWAŁA NR XXX/386/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

zrealizowana 

21.  UCHWAŁA NR XXX/387/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

w trakcie 

realizacji 

22.  UCHWAŁA NR XXX/388/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Złotoria 

zrealizowana 

23.  UCHWAŁA NR XXX/389/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Krobia 

zrealizowana 

24.  UCHWAŁA NR XXX/390/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin 

w trakcie 

realizacji 

25.  UCHWAŁA NR XXXII/421/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Lubicz Dolny 

zrealizowana 

26.  UCHWAŁA NR XXXII/422/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zrealizowana 
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wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Lubicz Dolny 

27.  UCHWAŁA NR XXXII/423/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Lubicz Dolny 

zrealizowana 

28.  UCHWAŁA NR XXXII/424/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Lubicz Dolny 

zrealizowana 

29.  UCHWAŁA NR XXXII/425/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Lubicz Dolny oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości 

Lubicz Dolny 

zrealizowana 

30.  UCHWAŁA NR XXXII/426/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Gronowo 

zrealizowana 

31.  UCHWAŁA NR XXXII/427/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś 

w trakcie 

realizacji  
 

32.  UCHWAŁA NR XXXII/428/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowych położonych w miejscowości Grabowiec 

zrealizowana 

33.  UCHWAŁA NR XXXII/429/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Grabowiec 

w trakcie 

realizacji  
 

34.  UCHWAŁA NR XXXII/430/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny 

(rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej) 

w trakcie 

realizacji  
 

35.  UCHWAŁA NR XXXII/431/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

w trakcie 

realizacji  
 

36.  UCHWAŁA NR XXXIV/450/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 16 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Młyniec Drugi 

w trakcie 

realizacji  
 

          37. UCHWAŁA NR XXXV/457/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec 

w trakcie 

realizacji  
 

  38. UCHWAŁA NR XXXV/458/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie zamiany 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości 

Młyniec Drugi 

w trakcie 

realizacji  
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39. UCHWAŁA NR XXXV/459/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym 

zrealizowana 

40. UCHWAŁA NR XXXV/460/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w 

miejscowości Złotoria 

zrealizowana 

41. UCHWAŁA NR XXXVII/478/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Młyniec Pierwszy 

zrealizowana 

42. UCHWAŁA NR XXXVII/479/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w 

sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w 

miejscowości Młyniec Pierwszy 

zrealizowana 

43. UCHWAŁA NR XXXVII/480/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin 

w trakcie 

realizacji  
 

44. UCHWAŁA NR XXXVII/481/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości 

Grębocin 

zrealizowana 

45. UCHWAŁA NR XXXVII/482/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości położonej w miejscowości Młyniec 

Drugi obciążonej nieodpłatną służebnością gruntową 

w trakcie 

realizacji  
 

46. UCHWAŁA NR XXXVII/483/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w 

miejscowości Złotoria 

zrealizowana 

47. UCHWAŁA NR XXXVII/484/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w 

miejscowości Złotoria 

w trakcie 

realizacji  
 

 REFERAT   FINANSOWY  

48. UCHWAŁA NR XXVI/359/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2021 rok 

zrealizowana 

49. UCHWAŁA NR XXVI/360/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

50. UCHWAŁA NR XXVIII/367/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

51. UCHWAŁA NR XXVIII/368/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

  52. UCHWAŁA NR XXIX/375/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 
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53. UCHWAŁA NR XXIX/376/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

54. UCHWAŁA NR XXX/383/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

55. UCHWAŁA NR XXX/384/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

56. UCHWAŁA NR XXXI/410/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

57. UCHWAŁA NR XXXII/417/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Lubicz za rok 2020 

zrealizowana 

58. UCHWAŁA NR XXXII/419/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

59. UCHWAŁA NR XXXII/420/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

60. UCHWAŁA NR XXXIII/444/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 20 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

61. UCHWAŁA NR XXXIII/445/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 20 lipca 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

62. UCHWAŁA NR XXXIV/448/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 16 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

  63. UCHWAŁA NR XXXIV/449/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 16 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

64. UCHWAŁA NR XXXV/454/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

65. UCHWAŁA NR XXXV/455/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

66. UCHWAŁA NR XXXV/456/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubicz i jej 

jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 

będzie pomoc publiczną 

zrealizowana 

67. UCHWAŁA NR XXXVI/473/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 9 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 
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68. UCHWAŁA NR XXXVI/474/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 9 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

69. UCHWAŁA NR XXXVII/476/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

70. UCHWAŁA NR XXXVII/477/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

71. UCHWAŁA NR XXXVIII/503/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz na lata 

2022-2037 

w trakcie 

realizacji 

72. UCHWAŁA NR XXXVIII/504/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2022 rok 

w trakcie 

realizacji 

73. UCHWAŁA NR XXXVIII/505/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2021 r. 

zrealizowana 

74. UCHWAŁA NR XXXVIII/506/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz 

zrealizowana 

75. UCHWAŁA NR XXXVIII/507/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 

w trakcie 

realizacji 

 REFERAT PODATKOWY  

76. UCHWAŁA NR XXXVII/485/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego 

podatku 

zrealizowana 

77. UCHWAŁA NR XXXVII/486/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta dla celów podatku rolnego 

zrealizowana 

78. UCHWAŁA NR XXXVII/487/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych 

zrealizowana 

 REFERAT   PROMOCJI  I  KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ  

79. UCHWAŁA NR XXXII/442/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. 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 

w trakcie 

realizacji 

80. UCHWAŁA NR XXXVIII/517/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 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 

w trakcie 

realizacji 
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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 

 REFERAT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  

81. UCHWAŁA NR XXVI/362/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVIII/403/20 

Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 21 

grudnia 2020 r. 

zrealizowana 

82. UCHWAŁA NR XXIX/382/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubicz 

w 2021 roku 

zrealizowana 

83. UCHWAŁA NR XXX/394/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 

XX/260/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 12 marca 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej 

z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu 

i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz, 

związanych z likwidacją starych źródeł ciepła opalanych 

paliwem stałym 

zrealizowana 

84. UCHWAŁA NR XXX/395/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie pomników przyrody 

zrealizowana 

85. UCHWAŁA NR XXXIV/453/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 16 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/514/21 Sejmiku 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 

2021 r. 

zrealizowana 

86. UCHWAŁA NR XXXVII/498/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników 

przyrody 

w trakcie 

realizacji 

87. UCHWAŁA NR XXXVIII/509/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia dokumentu 

pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubicz na lata 

2021 - 2026 z perspektywą do roku 2030” 

zrealizowana 

88. UCHWAŁA NR XXXVIII/510/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 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 

w trakcie 

realizacji 

89. UCHWAŁA NR XXXVIII/511/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w trakcie 

realizacji 
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w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym 

z budżetu Gminy Lubicz, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia 

 REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI  

90. UCHWAŁA NR XXIX/377/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

zrealizowana 

91. UCHWAŁA NR XXIX/378/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz 

zrealizowana 

92. UCHWAŁA NR XXXI/412/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-

2032” 

zrealizowana 

93. UCHWAŁA NR XXXII/432/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

94. UCHWAŁA NR XXXII/433/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lubicz 

zrealizowana 

95. UCHWAŁA NR XXXII/434/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości 

zrealizowana 

96. UCHWAŁA NR XXXV/461/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały 

Rady Gminy Lubicz nr XXXII/432/21 w sprawie zmiany 

uchwały określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami i w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 

Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

zrealizowana 
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uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi 
97. UCHWAŁA NR XXXV/462/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały 

Rady Gminy Lubicz nr XXXII/433/21 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Lubicz i w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Lubicz 

zrealizowana 

98. UCHWAŁA NR XXXVII/488/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 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 

zrealizowana 

99. UCHWAŁA NR XXXVII/489/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zrealizowana 

100. UCHWAŁA NR XXXVII/490/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 

zrealizowana 

101. UCHWAŁA NR XXXVIII/508/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013-

2032” 

zrealizowana 

 SAMODZIELNE  STANOWISKO   ds. PROFILAKTYKI  I  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  

ORAZ UZALEŻNIEŃ 

 

102. UCHWAŁA NR XXIX/379/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z 

realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020” 

zrealizowana 

103. UCHWAŁA NR XXX/396/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

zrealizowana 

104. UCHWAŁA NR XXX/397/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z 

zrealizowana 
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2020 

105. UCHWAŁA NR XXXV/467/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

zrealizowana 

106. UCHWAŁA NR XXXVII/491/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 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 

w trakcie 

realizacji 

107. UCHWAŁA NR XXXVII/492/2021 RADY GMINY 

LUBICZ z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 

zrealizowana 

108. UCHWAŁA NR XXXVII/493/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” 

w trakcie 

realizacji 

 REFERAT INWESTYCJI  I ROZWOJU  

109. UCHWAŁA NR XXVIII/370/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy 

pomiędzy Gminą Lubicz, a pozostałymi gminami i powiatami 

tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia 

w trakcie 

realizacji 

110. UCHWAŁA NR XXVIII/371/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

"Nostalgiczna" w miejscowości Kopanino 

zrealizowana 

111. UCHWAŁA NR XXVIII/372/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

"Słoneczna" w miejscowości Grabowiec 

zrealizowana 

112. UCHWAŁA NR XXX/391/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN 

toruński” sp. z o.o. 

niezrealizowana 

– brak 

możliwości 

pozyskania 

przez KZN 

wskazanych 

przez gminę 

gruntów 

będących we 

własności 

KOWR  

113. UCHWAŁA NR XXX/392/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. zatwierdzenia wniosku o wsparcie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej 

niezrealizowana 

– brak 

możliwości 

pozyskania 

przez KZN 
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wskazanych 

przez gminę 

gruntów 

będących we 

własności 

KOWR 

114. UCHWAŁA NR XXX/404/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

"Diamentowa" w miejscowości Kopanino 

zrealizowana 

115. UCHWAŁA NR XXX/405/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

"Jagodowa" w miejscowości Grębocin 

zrealizowana 

116. UCHWAŁA NR XXX/406/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

"Pszeniczna" w miejscowości Lubicz Dolny 

zrealizowana 

117. UCHWAŁA NR XXX/407/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

"Witkacego" w miejscowości Krobia 

zrealizowana 

118. UCHWAŁA NR XXXI/411/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi rowerowej 

Rogówko-Jedwabno-Lubicz Dolny” 

zrealizowana 

119. UCHWAŁA NR XXXII/436/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania 

polegającego na przebudowie drogi na odcinku od 

miejscowości Pruska Łąka do miejscowości Gronowo 

zrealizowana 

120. UCHWAŁA NR XXXII/438/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Jana 

Adamkiewicza" w miejscowości Grębocin 

zrealizowana 

121. UCHWAŁA NR XXXII/439/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Sokoła 

Millennium” w miejscowości Nowa Wieś 

zrealizowana 

122. UCHWAŁA NR XXXIII/447/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania 

polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 646 oraz przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 646 

zrealizowana 

123. UCHWAŁA NR XXXIV/452/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 16 września 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego budowy drogi od ul. 

Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w 

Toruniu w granicach Gminy Miasta Toruń i przekazania 

zadań zarządcy tej drogi Wójtowi Gminy Lubicz 

zrealizowana 

124. UCHWAŁA NR XXXV/471/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Błękitna” w miejscowości Mierzynek 

zrealizowana 

125. UCHWAŁA NR XXXV/472/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Aleja Gwiazd” w miejscowości Kopanino 

zrealizowana 
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126. UCHWAŁA NR XXXVII/500/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. 

w trakcie 

realizacji 

127. UCHWAŁA NR XXXVII/501/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie 

bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność 

Gminy Lubicz 

w trakcie 

realizacji 

128. UCHWAŁA NR XXXVII/502/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 

„Królowej Bony” w miejscowości Złotoria 

zrealizowana 

129. UCHWAŁA NR XXXVIII/512/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

2022 r. 

w trakcie 

realizacji 

130. UCHWAŁA NR XXXVIII/513/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. 

w trakcie 

realizacji 

131. UCHWAŁA NR XXXVIII/518/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Lubicz 

w trakcie 

realizacji 

 SAMODZIELNE STANOWISKO ds. DRÓG   

132. UCHWAŁA NR XXXII/435/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Toruńskiemu w celu utrzymania drogi rowerowej 

zrealizowana 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBICZU  

133. UCHWAŁA NR XXIX/380/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

zrealizowana 

134. UCHWAŁA NR XXX/398/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubiczu za rok 2020 

zrealizowana 

135. UCHWAŁA NR XXX/399/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

realizacji Programu "Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej" - edycja 2021 realizowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 

zrealizowana 

136. UCHWAŁA NR XXX/400/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku 

i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

zrealizowana 

137. UCHWAŁA NR XXX/401/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 

realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 

zrealizowana 
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138. UCHWAŁA NR XXX/402/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

Klub „Senior+” 

zrealizowana 

139. UCHWAŁA NR XXX/403/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad 

przyznawania i 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 

zrealizowana 

140. UCHWAŁA NR XXXI/413/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji 

projektu pod nazwą: Utworzenie Dziennego Domu „Senior+” 

realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 

na lata 2021-2025 

zrealizowana 

141. UCHWAŁA NR XXXII/443/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zawierania pomiędzy Gminą 

Lubicz, a innymi Gminami porozumień międzygminnych 

dotyczących przeniesienia prowadzenia procedury 

„Niebieskie Karty” 

w trakcie 

realizacji 

142. UCHWAŁA NR XXXV/468/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lubiczu do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach udzielania świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym 

w trakcie 

realizacji 

143. UCHWAŁA NR XXXV/469/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie utworzenia na terenie 

Gminy Lubicz ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom 

„Senior+” działającego w ramach struktury organizacyjnej 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

zrealizowana 

144. UCHWAŁA NR XXXV/470/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu 

zrealizowana 

145. UCHWAŁA NR XXXVI/475/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 

Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego 

w trakcie 

realizacji 

146. UCHWAŁA NR XXXVIII/514/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia 

prowadzonym w formie Dziennego Domu „Senior+” 

w trakcie 

realizacji 

147. UCHWAŁA NR XXXVIII/515/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXX/403/21 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w 

sprawie określenia zasad przyznawania i 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 

w trakcie 

realizacji 
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 ZESPÓŁ  EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY  SZKÓŁ  

I PRZEDSZKOLI 

 

148. UCHWAŁA NR XXVI/365/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Gronowie 

zrealizowana 

149. UCHWAŁA NR XXVIII/374/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gronowie 

zrealizowana 

150. UCHWAŁA NR XXX/393/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Gronowie 

zrealizowana 

151. UCHWAŁA NR XXXII/437/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lubicz oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku 

zrealizowana 

152. UCHWAŁA NR XXXIII/446/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Lubicz na rok szkolny 2021/2022 

w trakcie 

realizacji 

153. UCHWAŁA NR XXXV/463/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie informacji o stanie 

realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok 

szkolny 2020/2021 

zrealizowana 

154. UCHWAŁA NR XXXV/464/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie gromadzenia środków 

finansowych na wydzielonych rachunkach dochodów 

oświatowych jednostek budżetowych Gminy Lubicz 

zrealizowana 

155. UCHWAŁA NR XXXV/465/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia jednostki 

obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu 

obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach 

wspólnej obsługi 

zrealizowana 

156. UCHWAŁA NR XXXV/466/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 28 października 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół 

Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli 

w Lubiczu 

zrealizowana 

 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBICZU SP. Z O.O  

157. UCHWAŁA NR XXIX/381/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubicz w 2021 roku 

zrealizowana 

158. UCHWAŁA NR XXX/408/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z 

o.o. 

w trakcie 

realizacji 

159. UCHWAŁA NR XXXII/441/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i 

usług kanalizacyjnych 

zrealizowana 
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160. UCHWAŁA NR XXXIV/451/21 RADY GMINY LUBICZ z 

dnia 16 września 2021 r. w sprawie dopłaty do odbiorców 

wody i usług kanalizacyjnych 

zrealizowana 

161. UCHWAŁA NR XXXVIII/516/21 RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług 

kanalizacyjnych 

zrealizowana 

 

       

      


