
1 

 

Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XLIV/22   

XLIV sesja odbyła się w dniu 30 czerwca 2022 r. w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.  

Obrady rozpoczęto 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:00 tego samego 

dnia. 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski.   

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

Obecni: 

1. Zbigniew Barcikowski 

2. Zbigniew Bombolewski 

3. Justyna Dejewska 

4. Jerzy Guranowski 

5. Małgorzata Jurkiewicz 

6. Teresa Klawińska 

7. Jolanta Nikiel 

8. Aldona Peregonczuk 

9. Juliusz Przybylski 

10. Marcin Różycki 

11. Kazimierz Rybacki  

12. Jarosław Rybiński 

13. Zbigniew Szczepański 

14. Danuta Wojciechowska 

15. Krzysztof Zając 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

 

a) stwierdzenie quorum 

b) odczytanie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski otworzył XLIV sesję. Powitał 

zebranych, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. 

  

c) zgłaszanie spraw do porządku 

Pan Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu 19 s  - tj. projektu uchwały 

w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza 

w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce. 

 

Głosowano w sprawie: 

wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania 

polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo 

do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce.  

Wyniki głosowania 

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

ZA (14) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, 

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

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad po zmianach.  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, 

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

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Porządek obrad po zmianach przyjęto jednogłośnie.  

2. Pożegnanie: 

a) przechodzącej na emeryturę dyrektor Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” 

w Lubiczu Górnym – pani Elżbiety Światowskiej 

b) ustępującej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Grębocinie – pani Aleksandry Lisieckiej. 

Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli podziękowanie Pani Dyrektor Elżbiecie 

Światowskiej oraz Pani Dyrektor Aleksandrze Lisieckiej za lata pracy, zaangażowania na rzecz 

oświaty i wychowania młodych pokoleń.  

Do podziękowań dołączyły: Pani Dyrektor ZEASiP oraz Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej. 

 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz 

Rybacki , Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Protokół z XLIII sesji Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. 
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4. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami. 

Sprawozdanie obejmuje okres od 27 maja br. do 29 czerwca br.  

• 25 spotkań z mieszkańcami 

• 17 czerwca - urlop 

•  27 maja – uczestnictwo w 5-leciu Klubu Kobiet Kreatywnych z Grębocina 

• 31 maja – gościliśmy w naszej gminie studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej pod przewodnictwem profesora Romana Rudnickiego z UMK w Toruniu 

• 1 czerwca: 

- wideokonferencja jednostek samorządu terytorialnego powiatu toruńskiego, jednym 

z tematów było omówienie spraw związanych z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym 

Torunia 

- spotkanie z komendantem miejskiej policji w Toruniu – młodszą inspektor Małgorzatą 

Jorką 

• 3 czerwca – spotkanie z p. Władysławem Majewskim w siedzibie Toruńskich 

Wodociągów 

• 4 czerwca – Gminny Turniej Sołectw w Krobi. Rywalizację na ściance wspinaczkowej 

wygrał Grębocin. Zawody odbyły się przy okazji dwóch innych wydarzeń: Dnia Dziecka  

przygotowanego przez sołectwo Krobia oraz 10-lecia KS Krobia. 

• 7 czerwca – udział w XIII Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 

• 8 czerwca – spotkanie z dyrektorem wydziału finansów i budżetu Kujawsko-

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy -  panią Iwoną Wiśniewską 

• 9 czerwca – wraz z Radnym Kazimierzem Rybackim udział w spotkaniu z burmistrzem 

Jackiem Żurawskim zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim. 

Tematem rozmowy była przebudowa drogi gminnej Pruska Łąka – Gronowo. 

• 10 czerwca: 

- spotkanie z panią L. Marszałkowską – projektantem i wykonawcą rozbudowy                                   

ul. Olszynowej w Krobi 

- spotkanie z panią E. Sjerek – projektantem nowego przedszkola publicznego 

• 11 czerwca - odbył się wyścig kolarski Międzywojewódzkich Mistrzostw w Jeździe 

Indywidualnej na Czas, organizowanych przez KS „Sprint” Grębocin. Trasa wyścigu 

przebiegała drogą powiatową z Młyńca Drugiego do Mierzynka i z powrotem. 

W wyścigu wzięło udział 141 uczestników. 

• 13 czerwca – odebranie z rąk Wicewojewody Józefa Ramlaua w Ratuszu Staromiejskim 

promesy na budowę magistrali wody pod dnem rzeki Drwęcy oraz sieci wodno-

kanalizacyjnej w Gminie Lubicz w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład  

• 14 czerwca – spotkanie z regionalnym opiekunem Banku Gospodarstwa Krajowego 

panią Marzeną Łukowską – Polski Ład 

• 17 czerwca – odwiedzili nas goście z Łubianki – zainteresowani realizacją projektu 

pumptracka w naszej gminie 

• 18 czerwca: 

- Gronowo - uroczyste włączenie jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 

- piknik sołecki z okazji Dnia Dziecka i powitanie lata w Grębocinie 
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• 19 czerwca: 

- gminne zawody sportowo-pożarnicze w Rogówku, zwyciężyła OSP Lubicz przed Gronowem, 

Złotorią i Grębocinem 

- w ramach obchodów Światowego Dnia Rodziny odbył się na boisku Szkoły Podstawowej 

w Złotorii charytatywny festyn parafialny "Święto Rodziny", którego organizatorami byli:                    

ks. proboszcz Marian Wróblewski, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i sołtysi sołectw Złotorii, 

Kopanina i Grabowca 

• 21 czerwca: 

- walne zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” 

- spotkanie z Andrzejem Wieczyńskim – wójtem gminy Obrowo 

• 23 czerwca – w dwóch naszych placówkach oświatowych miały miejsce specjalne 

uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego: 

- „ Chatka Puchatka” - pożegnanie dyrektor E. Światowskiej, która po 30 latach 

kierowania  publicznym przedszkolem odchodzi na emeryturę 

- szkoła podstawowa w Grębocinie - złożenie podziękowań dyrektor A. Lisieckiej za 

długoletnie kierowanie placówką - w związku z zakończeniem kadencji dyrektora szkoły 

i nieubieganiem się o następną  

• 25 czerwca : 

- otwarcie sezonu letniego nad jeziorem w Józefowie 

-  po raz kolejny przy urzędzie stanął krwiobus, oddano łącznie ponad 11 litrów krwi 

• 26 czerwca – gminne „Powitanie lata” w Lubiczu Górnym 

• 29 czerwca – spotkanie z Mirosławem Graczykiem -  dyrektorem Departamentu 

Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawicielami Zarządu 

Dróg Wojewódzkich – droga DW 646 w Brzeźnie 

 

W maju i w czerwcu odbyły się Dni Dziecka organizowane przez sołectwa naszej gminy: 

Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Grabowiec, Gronowo. Z tej okazji było przygotowanych 

mnóstwo atrakcji i nagród dla dzieci. 

 

Następnie Pan Wójt przedstawił informacje dotyczące zamówień publicznych. Omówił 

zamówienia rozstrzygnięte, w toku - po otwarciu ofert, w toku oraz z wolnej ręki. 

 

 

5. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

Przewodniczący komisji stałych udzielili krótkich informacji o podejmowanych działaniach.  

 

 

6. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

Sprawozdanie obejmuje okres od 26 maja br. do 29 czerwca br. 

 - 1 czerwca – spotkanie Radnych z Prezesem ZUK-u oraz Wójtem Gminy – dotyczące 

sprawozdawczości oraz spraw organizacyjnych 

 - 7 czerwca – udział w Forum Samorządowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

odbywającym się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu 

 - 11 czerwca – udział w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Kolarstwie w Młyńcu Drugim 

 - 13 czerwca – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubicz 
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 - 14 czerwca – pełnienie dyżuru w urzędzie gminy oraz udział w spotkaniu z Wójtem                         

i mieszkańcami Młyńca Pierwszego w sprawie budowy chodnika 

 - 15 czerwca – udział w Gali Samorządowej Powiatu Toruńskiego, odbywającej się w Hali 

Kongresowej Jordanki w Toruniu 

 - 18 czerwca – udział w uroczystości przyjęcia OSP Gronowo do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) 

 - konsultacje robocze z przedstawicielami komisji stałych Rady Gminy 

 - konsultacje robocze z Wójtem Gminy Lubicz 

 - załatwianie bieżących spraw przy współpracy z Biurem Obsługi Rady. 

  

 

7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Lubicz za rok 2021. 

Pan Wójt oznajmił, że to już kolejny rok, gdzie przedstawiamy dokument - raport o stanie Gminy 

Lubicz, tym razem za rok 2021. Był to rok zdominowany przez covid – podkreślił mówiący -  

i pierwszy rok, gdzie przyrost naturalny w naszej gminie był ujemny. 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 przybyło 

mieszkańców w Krobi. W minionym roku covid bardzo mocno dał się we znaki wszystkim. 

Główne działania gminy w tym zakresie polegały na zorganizowaniu punktów masowych 

szczepień oraz dowozu do nich. Bardzo mocno w tę akcję włączyły się nasze gminne OSP.  

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

Gaśniczym – Grębocin, Młyniec Pierwszy i Złotoria. OSP skupiają w swoich szeregach ponad 

160 druhów przeszkolonych, z badaniami lekarskimi, uprawnionych do udziału w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych. OSP dysponują 17 pojazdami pożarniczymi tj. 2 pojazdy ciężkie,                            

7 średnich, 8 lekkich. Stan wyszkolenia strażaków oraz posiadany sprzęt zapewnia dobry poziom 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy. 

Jeśli chodzi o stan finansów gminy to: 

  - udział dochodów własnych w dochodach ogółem  stanowi 43,44%  

  - udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi  12,55%. 

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 2020 odnotowano wzrost o ok. 11,16%. 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. Dodatni 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 łączną 

kwotę 1 298 454,58 zł. Wydatki majątkowe wykonano na łączną kwotę 14 841 275,60 zł,                         

co stanowi 78,87 % planu, natomiast nie uwzględnia inwestycji, które czekają na rozliczenie do 

końca czerwca.  

Następnie Pan Wójt odniósł się do inwestycji przeprowadzonych w 2021 roku. Większe z nich 

to m.in. uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji lubickiej 

(Lubicz Górny, Krobia, Lubicz Dolny), budowa dróg gminnych w miejscowości Lubicz Górny, 

Lubicz Dolny, Młyniec Pierwszy, Krobia, Grębocin – tutaj największa i najdroższa inwestycja, 

która w 2021 roku się nie skończyła i dalej trwa – to ul. Toruńska - kwota prawie 5 000 000 zł 

całego zadania, a w obecnym roku  zwiększona o ponad 200 000 zł. Z Funduszu Rządowego 

Rozwoju Dróg otrzymaliśmy kwotę 224 000 zł, dzięki której powstała pętla autobusowa 

w Lubiczu Górnym. Kolejną bardzo ważną i jeśli chodzi o obiekty kubaturowe najdroższą 

inwestycją jest budowa (jeszcze trwająca) świetlicy w Złotorii, ale zapoczątkowana i środki 

poniesione na jej budowę w 2021 r. zrealizowane w kwocie 771 150, 30 były finansowane na 

razie z naszych pieniędzy, chociaż otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł. Druga 
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realizowana inwestycja kubaturowa, jedna z większych to budowa sali gimnastycznej w SP 

w Lubiczu Dolnym, ona też jeszcze trwa, ale podobnie jak poprzednia, była zapoczątkowana 

w 2021 roku. Wydatkowaliśmy ze swoich środków na tę inwestycję ponad 892 000 zł. 

Inwestycja, która została rozpoczęta i zakończona, a z punktu widzenia księgowego jest 

zaparafowana w trzech pozycjach to przebudowa i termomodernizacja budynku SP i oddziału 

przedszkolnego w Gronowie. Dzięki temu dostaliśmy też środki na utworzenie domu seniora.   

W budynku po byłej szkole stworzyliśmy Dzienny Dom Seniora, jest przedszkole, które 

funkcjonowało już wcześniej, powstała świetlica i została przeniesiona biblioteka gminna 

z pomieszczeń prywatnych. W piwnicach tego budynku umieściliśmy również część naszego 

archiwum.  

Z pieniędzy z Unii Europejskiej dokończona została również rewitalizacja budynku użyteczności 

publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym.  

Inwestycja, która też trwa latami to urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji 

społecznej w Lubiczu Górnym. To efekt wielu lat pracy. Część amfiteatru powstała jeszcze za 

poprzedniej kadencji, teraz kontynuowana, mieliśmy zrobiony pumptrack, natomiast w 2021 

roku ostatni element tej całości, czyli budowa placu zabaw za kwotę 276 113 zł. W tymże roku 

zakończono też inwestycję budowy parku wiejskiego w Złotorii, tutaj kwota, którą 

przeznaczyliśmy to prawie 350 000 zł.  

Następnie Pan Wójt omówił zagadnienia związane z Funduszem Sołeckim. Na realizację 

Funduszu Sołeckiego w 2021 roku wydaliśmy 661 083, 23 zł, czyli wykonaliśmy plan w 97%. 

Następnie Pan Wójt omówił zagadnienia dotyczące gospodarki komunalnej i transportu. 

Niezmiennie od kilkunastu już lat na terenie naszej gminy funkcjonuje 6 linii dziennych MZK 

(21, 23, 35, 37, 45, 46). Na terenie naszej gminy mamy też przewoźnika prywatnego, firmę POL 

– BUS, która realizuje transport publiczny przez obsługę trzech linii – 105, 106, 107. Linia 107 

to linia bezpłatna dla mieszkańców gminy. 

W roku 2021 gmina Lubicz przeznaczyła na komunikację publiczną kwotę 2 624 606, 21 zł. 

Od dwóch lat na terenie naszej gminy działa Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. powstały                

po likwidacji Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej wraz z połączeniem                       

z Lubickimi Wodociągami Sp. z o.o.  ZUK od 2 lat na trwałe wpisuje się w nasza gminną 

rzeczywistość. Jeśli chodzi o część wodno – kanalizacyjną, to w 2021 roku 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 6 728 osób. Ponadto w 2021 roku wybudowano                   

10 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 9,3 km kanalizacji grawitacyjnej.  

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZUK to m.in. 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+", budowa dróg 

gminnych oraz infrastruktury towarzyszącej - ul. Spokojna Krobia, w Lubiczu Górnym ul. 

Handlowa i Spółdzielcza, także chodnik na ul. Kamiennej w Lubiczu Górnym, w Młyńcu 

Pierwszym chodnik na ul. Gronowskiej, ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym, budowa sali 

gimnastycznej w Lubiczu Dolnym. Natomiast część kanalizacyjna to głównie Lubicz Dolny – 

ul. Kolejowa, Ogrodowa, Lubicz Górny i Krobia – ul. Cytrynowa, Krótka, Poprzeczna, 

Jaśminowa, Olszynowa, Oliwkowa, Malinowa.    

Na działalność ZUK-u w tzw. formie in – housu przekazujemy kwotę 7 000 000 zł, na które 

składa się realizacja kilku zadań:  

1) Zadania z zakresu administrowania i zarządzania nieruchomościami (budynki komunalne                       

i socjalne):  

- przeglądy kominów i wentylacji,  



7 

 

- 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. 

2) prowadzenie PSZOK   

3) utrzymanie zieleni na terenie gminy Lubicz 

 - uzupełnianie ziemi na terenach gminnych; 

 - wycinka drzew i krzewów zgodnie z otrzymanymi decyzjami; 

 - karczowanie pni drzew na terenie gm. Lubicz;  

- podkaszanie drzew i krzewów;  

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

4) Usługi związane z gospodarką komunalną   

- usługa sterylizacji zwierząt;  

- usuwanie padłych zwierząt na podstawie telefonicznych zgłoszeń;  

- wyłapywanie bezpańskich psów na podstawie zgłoszeń telefonicznych; 

 - konserwacja rowów melioracyjnych. 

5) utrzymanie dróg, w tym: 

 - zimowe utrzymanie dróg  

 - utrzymanie dróg gruntowych, asfaltowych, czyszczenie, odśnieżanie,   

 - oznakowanie, malowanie pasów, umieszczanie nowych znaków drogowych, dbanie o już 

istniejące znaki drogowe  

6) Zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych nieznajdujących się na 

terenie naszych szkół  

7) utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, świetlic i kąpieliska.  

Następnie Pan Wójt podjął tematykę dotyczącą oświaty. W stosunku do 2020 roku zmieniła się 

ilość placówek – nie mamy już szkoły podstawowej w Gronowie. Do placówek łącznie uczęszcza 

2 141 dzieci – w wieku od przedszkolaka do klasy ósmej. To uczniowie korzystający z naszych 

szkół. Największą jest szkoła w Lubiczu Górnym, do której uczęszcza 735 uczniów. Do 

Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” chodzi 139 dzieci.   

Kolejny temat omówiony przez Pana Wójta to zagadnienia dotyczące kultury. Z powodu 

obostrzeń pandemicznych covid, w roku 2021 wszelkie działania w zakresie organizacji 

wydarzeń kulturalnych były mocno ograniczone. Wart podkreślenia jest fakt, że naszą gminę 

odwiedziła JE Ambasador Republiki Słowenii Pani Božena Forštnarič Boroje przy okazji 

instalacji pasieki Słoweńskiej w Grębocinie. Przy okazji funkcjonowania naszego kąpieliska 

w Józefowie mieliśmy okazję mieć kino letnie, co też jest rzeczą niecodzienną na terenie naszej 

gminy.  

Kolejnym poruszonym tematem była ochrona środowiska. Najważniejszą rzeczą, która pokazuje, 

że kierunek obrany przez Radnych i Urząd Gminy w kwestii działań na rzecz ochrony 

środowiska jest fakt, że zostały one docenione - gmina otrzymała nagrodę Eko – Orła, jako Lidera 

Czystego Powietrza, czyli najwięcej osób skorzystało z uruchomionego w  2021 roku punktu 

obsługującego mieszkańców pod kątem „czystego powietrza”.      

Jeśli chodzi o promocję gminy – oznajmił Pan Wójt – to współpracujemy  z 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, Oto Toruń 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 
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należałoby wydać środków finansowych aby osiągnąć ten efekt dotarcia i promocji marki „gmina 

Lubicz” gdyby zakupić te publikacje na rynku komercyjnym. 

Kolejny temat to działalność GOPS. Temat szeroko omawiany przy prawie każdym posiedzeniu 

Rady Gminy. Gmina Lubicz jest jednym z partnerów działań w ramach realizacji „Kujawsko – 

Pomorskiej Teleopieki”. Mamy do dyspozycji 28 urządzeń do teleopieki dla naszych 

mieszkańców, z dobrodziejstwa tego systemu skorzystały 33 osoby.     

Ostatnim poruszonym przez mówiącego tematem była realizacja uchwał podejmowanych przez  

radę gminy. W 2021 roku Rada Gminy Lubicz podjęła 161 uchwał, z czego 120 zrealizowano 

(tj. 75%), 39 uchwał jest w trakcie realizacji (tj. 24%), 2 uchwały nie zostały zrealizowane. 

Niezrealizowane dotyczą programu społecznego inicjatyw mieszkaniowych KZN – mieliśmy 

przystąpić do takiego programu rządowego, którego celem było wybudowanie mieszkań 

komunalnych. Ta spółka się nie zawiązała. Stąd też uchwała nr 391 i 392 dotycząca realizacji 

pozyskania 3 000 000 zł na wkład gminy do tej spółki nie może być zrealizowana, bo spółka nie 

powstała.     

 

8. Debata nad raportem o stanie Gminy Lubicz za rok 2021. 

    Przewodniczący Rady otworzył debatę. Jako pierwsza głos zabrała Radna Aldona Peregonczuk. 

Oznajmiła, że ciekawie jest usłyszeć, w jakich obszarach gmina się rozwija, gdzie jest lepiej, 

gdzie gorzej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że bieżące zadania były zrealizowane. Kultura 

i oświata trochę ucierpiały w wyniku sytuacji związanej z covidem, ale to czynniki zewnętrzne, 

na które nie mieliśmy wpływu. Cieszy bardzo, że powstają duże i ważne inwestycje, jak obiekt 

OSP, czy park w Złotorii, że gmina wzrasta i ma się dobrze.  

     Kolejną osobą, która zabrała głos w debacie był Radny Krzysztof Zając. Oznajmił, że raport 

o stanie Gminy Lubicz za rok 2021 liczy 73 strony, co stanowi wersję zachęcająca do zapoznania 

się z nim, w przeciwieństwie do spotykanych kilkusetstronicowych opracowań, które ze względu 

na rozmiar nie zachęcają do lektury. Omawiany raport jest zrozumiały i nieprzeładowany. Rok 

2021 ubiegał pod znakiem zmagań z covidem. Wójt i pracownicy urzędu podejmowali działania 

w sytuacji kryzysowej. Pracę urzędu dostosowano do wymogów Sanepidu. Zorganizowano 

punkty szczepień oraz dowóz do nich. W 2021 r. wybudowano 10 km kanalizacji sanitarnej. To 

duży nakład, milionowe kwoty, a inwestycja znajdująca się pod ziemią pozostaje niewidoczna. 

Duże przedsięwzięcia to również m.in. budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym oraz 

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

podstawowej w Gronowie na dzienny dom opieki „Senior+”. Mieszkańcy wyrażali 

niezadowolenie z powodu likwidacji szkoły, a teraz wszyscy są usatysfakcjonowani, jest wiele 

pozytywnych opinii na temat obecnego przeznaczenia budynku i odbywającej się w nim 

działalności. Dzięki opiece „Senior+” osoby starsze nie pozostają wykluczone, zawierają nowe 

kontakty, znajomości, kreatywnie spędzają czas. Następnie mówiący odniósł się do funduszu 

sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy. Zdaniem mówiącego jest on bardzo potrzebny. 

Dzięki niemu władza otrzymuje sygnał, co jest ważne dla mieszkańców. Budżet na 2021 rok był 

konstruowany w sposób racjonalny i odpowiedzialny. Dziś jego wyznacznikiem jest 

bezpieczeństwo, a więc odpowiedź na pytanie, co niezbędne, a co konieczne?     

     Następnie Pan Radny Krzysztof Zając zadał Panu Wójtowi następujące pytania: 

     - co sądzi o realizacji funduszu sołeckiego? 

     - jak ocenia działalność ZUK? 

     - jakie jest zainteresowanie mieszkańców linią 107? 

     - jak ocenia rok 2021 pod kątem pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych? 

     Radny dodał, że może warto zastanowić się nad większym rozpropagowaniem raportu w celu 

zachęcenia mieszkańców do wzięcia w nim udziału. 

    Ad vocem. Pan Wójt oznajmił, że fundusz sołecki bardzo się sprawdza. W 2021 roku nie odbyło 

się wiele imprez. Sołtysi przeznaczyli te środki na wydatki majątkowe. Na drobne inwestycje, 
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siłownie zewnętrzne itp. Warte podkreślenia jest, że 97% wydatków zrealizowano. Nie tylko 

drobne rzeczy są realizowane w ramach funduszu. W Rogowie powstał dzięki funduszowi 

większy parking, w Złotorii – projekt parku, w Mierzynku – docieplenie remizy OSP.  

     Na początku działalności funduszu środki były przeznaczane na integrację, teraz następuje 

ewaluacja w stronę lamp, progów zwalniających itp. 

    Co do działalności ZUK – Pan Wójt wymienił już te główne inwestycje realizowane przez ZUK, 

tj. m.in. budowa sali gimnastycznej w Lubiczu Dolnym, budowa kanalizacji. Poprzednia Rada 

Gminy na aglomerację lubicką przeznaczyła kwotę ponad 17 000 000 zł -  na zrealizowanie 

budowy kanalizacji w Lubiczu Dolnym, Górnym i Krobi. Przez te 3 lata planowano wydać 

17 000 000 zł. ZUK zrealizował te zadania za kwotę 12 000 000 zł. Mimo, że kwoty te zżerała 

inflacja i powinny być rewaloryzowane. To duże oszczędności w stosunku do kosztorysu.                     

To ogromny sukces ZUK-u, że zrealizował to gigantyczne przedsięwzięcie w takiej kwocie. 

To przedsięwzięcia, jak wspomniał Radny Zając, których nie widać. Nie są popularne 

i dodatkowo wiążą się z kłopotami i problemami np. z dojazdem w czasie prowadzenia prac. Pan 

Wójt raz jeszcze przeprosił mieszkańców Lubicza Dolnego, którzy najbardziej borykali się 

z powyższymi utrudnieniami.        

     Nie można przejść obojętnie wobec straty (sięgającej prawie 900 000 zł), którą ZUK 

wygenerował, kontynuował mówiący, natomiast ZUK z perspektywy swoich  działań, ma jedną 

bardzo ważną zaletę - ZUK nam z budowy nie zejdzie, co w obliczu otaczającej rzeczywistości 

jest czymś coraz częściej spotykanym. ZUK realizuje te inwestycje po kosztach po to, żeby nie 

wygenerować nie wiadomo jakiego zysku, ale po to, aby inwestycję dokończyć i zrobić jak 

najwięcej w pieniądzach, które musi ponieść, bo przecież są to m.in. koszty materiałów 

budowlanych, płac pracowników itp. Ocena działalności ZUKU-u, zarówno za 2020 roku jak                 

i za 2021 rok jest pozytywna. Zdaniem mówiącego ZUK na stałe wpisał się w działania gminy. 

Wszystkie świetlice zostały przez ZUK wyremontowane, na terenie każdego z sołectw ZUK coś 

zrobił, z czego Pan Wójt jest bardzo zadowolony. Wynik finansowy to jest coś, co spędza sen              

z oczu, ale nad tym pracujemy, dodał. Został przygotowany program naprawczy, żeby spółkę               

z powrotem wyprowadzić na plus, a działania są do tego adekwatne. 

     Co do linii 107 – nie mam teraz danych co do frekwencji oznajmił Pan Wójt. Na tę chwilę nie 

będzie się z tej linii wycofywać, bo dla niektórych miejscowości jest to jedyna możliwość   

dotarcia do urzędu gminy, bo nie dojeżdża tam ani autobus MZK ani inny autobus linii 105                    

czy 106. Na razie linia zostaje. Plany modernizacji będą. Wójt jest świeżo po rozmowie z MZK 

i po ustaleniach z urzędem miasta w Toruniu, które są takie, że do momentu zakończenia 

przebudowy wszystkich linii tramwajowych tj. do lipca przyszłego roku żadnych radykalnych 

zmian w komunikacji robić nie będziemy, natomiast na pewno będziemy robili analizy. Ruch 

powoli, po zakończeniu pandemii wraca do normy, nie ma już obostrzeń w autobusach, nie ma 

noszenia maseczek, więc jest sens robienia analizy ruchu, a takiego czegoś nie było przy 

pandemii. Teraz też jeszcze duża część mieszkańców pracuje w formule zdalnej, więc też nie 

jeździ. Komunikacja zbiorowa dopiero wraca do normy.             

     W kwestii pytania dotyczącego pozyskiwania środków zewnętrznych to głównie są to na tę 

chwilę środki rządowe. Fundusz Inwestycji Rządowych - 550 000 zł – to popegeerowskie 

pieniądze, które otrzymaliśmy, 2 000 000 zł to kolejna kwota z tego funduszu na budowę dróg 

gminnych, subwencja kanalizacyjna -  2 000 100 zł, pieniądze z Unii Europejskiej - 772 000 zł 

na ul. Szkolną, Ciechocińską i Flisacką, 386 000 zł na budowę świetlicy w Młyńcu Drugim, 

137 000 zł na budowę parku wiejskiego w Złotorii, Fundusz Dróg Samorządowych – 

wybudowana pętla autobusowa w Lubiczu Górnym -  224 900 zł, ul. Toruńska w Grębocinie – 

dotacja z Urzędu Miasta Torunia – 1 627 00 zł, ośrodek Senior + w Gronowie – 400 000 zł, 

dotacja na budowę sali gimnastycznej  - 250 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.                   

     Jako kolejna głos zabrała Radna Teresa Klawińska stwierdzając, że na podkreślenie zasługuje 

fakt, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w całym kraju spowodowanej pandemią, 
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w budżecie gminy zabezpieczone były środki na realizację zwiększonych potrzeb społecznych. 

Następnie głos zabrał Radny Zbigniew Szczepański. Każdy być może zastanawia się, 

szczególnie mieszkańcy - oznajmił mówiący - czy wójt i rada zrobili wszystko żeby jak najlepiej 

wykorzystać środki, którymi dysponują i zapewne tak jak w każdym gospodarstwie domowym 

chciałoby się więcej zrobić, może plany są większe, a nie zawsze wszystko uda się zrealizować. 

Tak samo jest w gminie. Jest to też swego rodzaju gospodarstwo, dlatego te wymienione 

inwestycje, czy zrealizowane zadania należy w tym trudnym okresie przyjąć pozytywnie, a te, 

których się nie udało zrealizować – przyjąć, że będziemy je realizować w następnym okresie. 

Też taki wniosek, zarówno ze sprawozdania, jak i z ostatnich rozmów między radnymi, że każda 

miejscowość ma zadania do zrealizowania, nie wszędzie są one realizowane w jednym momencie 

i nie wszędzie są to te same elementy. Dyskutowaliśmy niedawno i o drogach, i o oświetleniu, 

ale też o tym, że różna ilość tej infrastruktury już jest zrobiona, więc nie można patrzeć 

kategoriami, że tu zrobiono w tym roku jedną drogę, a tu dwie drogi. Na pewno będzie nacisk 

społeczny na  zrównoważony rozwój  i radni też muszą o tym pamiętać, skonkludował mówiący.      

     Jako kolejny, głos zabrał Radny Zbigniew Barcikowski. Oznajmił, że zabrakło 

mu w przedstawionym raporcie stanu kultury sportowej, sportu, turystyki, informacji, na jakim 

etapie się znajdują. To też ważna sfera, jak Pan Wójt tę sprawę widzi? 

     Pan Wójt odnosząc się do pytania oznajmił, że kluby sportowe istnieją, działają, żaden z nich nie 

zniknął z naszej mapy sportowej. Kluby, którym największe dotacje są przyznawane z budżetu 

gminy to Drwęca Novar – sekcja piłki ręcznej. Dziewczyny grają w I lidze, przygotowują się do 

kolejnego sezonu. Drugim klubem o największym potencjale jest Flisak Złotoria, drużyna została 

zupełnie przemodelowana. Od kilku lat pan Chrobak stawia na młodzież, na działania związane 

z trenowaniem juniorów. Mamy też oczywiście sekcję seniorów, którzy grają w klasie A. Do tej 

pory seniorzy skupiali zawodników z zewnątrz, teraz podstawę drużyny seniorskiej stanowią 

mieszkańcy naszej gminy, co niezmiernie cieszy. Generalnie sport stoi indywidualnymi 

osiągnięciami naszych mieszkańców – kolarzy, wioślarzy, nie będących członkami klubów 

działających na terenie naszej gminy, ale działających na terenie Torunia lub będących 

członkami kadry narodowej. Odnoszą sukcesy nie tylko na arenach powiatowych, czy 

wojewódzkich, ale na arenach międzynarodowych. Mamy olimpijczyków, mamy wioślarzy. 

Kacper Polański to jedna z takich osób, zdobył ostatnio wicemistrzostwo Polski. Mamy 

utalentowanych sportowców na terenie naszej gminy, skonkludował mówiący. 

    Przewodniczący Rady Zbigniew Barcikowski oznajmił, że dla niego Raport o stanie gminy                       

to jest również raport dotyczący działalności samorządu. Przy tej okazji mówiący podziękował 

Radzie Gminy za kompetencje i zrównoważenie. „Spotykaliśmy się w tym czasie przy wielu 

różnych problemach, niektóre były już dziś wspomniane. Przed kamerą nie zawsze widać pracę 

Rady Gminy, a my codziennie się spotykamy, codziennie gdzieś wyjeżdżamy, dyskutujemy. 

I dyskusje często są gorące, ale kompetentne, merytoryczne. I prędzej, czy później jest 

wypracowywany kompromis, za co serdecznie dziękuję. To jest bardzo ważne w rozwoju naszej 

gminy, że potrafimy mówić szczerze, otwarcie i konsekwentnie w miejscach, które są do tego 

przeznaczone i umiemy z tego wyciągnąć wspólne wnioski. U nas nie ma ważniejszych i mniej 

ważnych, wszyscy są równi. Szanujemy głos każdego. Jest to też ważny głos do raportu”.                     

Na koniec przewodniczący podziękował za ten ciążki rok, w którym zdaniem mówiącego Rada 

Gminy Lubicz się sprawdziła. Do zmieniającej się sytuacji Rada podeszła dojrzale, odbyła wiele 

spotkań on-line, spotkań w różnych sytuacjach. Współpraca Rady Gminy z Wójtem Gminy 

Lubicz układała się bardzo dobrze, podkreślił mówiący. Wójt odpowiadał na wszystkie pytania, 

wątpliwości, zawsze był dostępny. Na wnioski i potrzeby Rady organizował spotkania, w tym 

również z ZUK-iem. Mówiący wyraził nadzieję, że dalsza współpraca będzie układała się równie 

pomyślnie.       

Z powodu wyczerpania tematu i braku chętnych do dalszej dyskusji  Przewodniczący Rady     

Gminy zamknął debatę nad raportem o stanie gminy Lubicz za rok 2021.  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubicz wotum zaufania. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz 

Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

     Uchwałę Nr XLIV/576/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021. 

Pan Wójt podziękował za jednogłośne udzielenie mu wotum zaufania. Przechodząc do 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok poinformował, że budżet Gminy Lubicz został 

przyjęty uchwałą nr  XXVI/359/21 Rady Gminy Lubicz z dnia 21 stycznia 2021 r.  W ciągu roku 

budżetowego przyjęto 39 zmian budżetu gminy, z tego Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie 

zmian w budżecie gminy. Wójt Gminy wydał w tym zakresie 28 zarządzeń na podstawie 

upoważnień ustawowych z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady 

Gminy wynikających z uchwały budżetowej. 

Realizując uchwałę Rady Gminy Nr XXVI/359/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.  w sprawie budżetu 

na 2021 rok, wykonanie (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) przedstawia się następująco:  

Dochody: 

W 2021 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 130 125 023, 36 zł, co 

stanowi 101, 37% planu. 

Wydatki: 

Wydatki budżetowe za rok 2021 zostały wykonane w wysokości 118 274 851, 00 zł, co stanowi 

94,08% planu rocznego. 

Wynik budżetu: 

Uchwała budżetowa na 2021 rok po zmianach przyjętych w ciągu roku określa nadwyżkę 

budżetu w wysokości 2 650 515, 00 zł. 

Po wykonaniu budżetu na 31 grudnia 2021 r. rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 

11 850 172, 36 zł. 

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody 

bieżące. Nadwyżka operacyjna wyniosła 16 197 648, 455 zł. 

Łączne przychody w kwocie 5 971 921, 29 zł na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowią: 

 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach 

publicznych w kwocie 307 244, 00 zł 

 - wolne środki w wysokości 5 629 677, 29 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

o finansach publicznych wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

 - spłatę pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 35 000 zł. 

 

W wyniku rozliczenia budżetu na koniec 2021 roku pozostały środki w wysokości                            

14 829 334, 65 zł, w tym 54 396, 53 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych 

w zakresie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 550 000 zł z tytułu 

niewykorzystanych środków RFIL, 415 999, 90 zł z tytułu niewykorzystanych środków 
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pieniężnych na program Laboratoria Przyszłości oraz środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej w łącznej wysokości 261 766, 85 zł, o których mowa w art. 217 ust. 8 ustawy 

o finansach publicznych i które stanowić będą przychody 2022 roku.  

W ciągu roku 2021 nie zaszła potrzeba na zaciągnięcie zadłużenia z tytułu kredytu 

krótkoterminowego w rachunku budżetu. Mieliśmy dobrą płynność finansową. 

Rozchody budżetu zrealizowano na kwotę 2 992 759 zł obejmującą spłatę kredytów i pożyczek 

zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów. 

Zadłużenie gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi                             

41 231 365, 58 zł. Przy każdorazowym podnoszeniu stóp procentowych odsetki biją bardzo                      

w tegoroczny budżet. Kredyty długoterminowe to 25 632 493,00 zł, pożyczki długoterminowe 

(WFOŚiGW) to 3 940 540, 51 zł, obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki” to 11 650 000, 

00 zł, wymagalne zobowiązania to 362, 59 zł, zobowiązania z tytułu umowy ratalnej to 7 969,48 

zł. Łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi 31,69 % zrealizowanych w 2020 r. 

dochodów budżetowych. 

 

 

11. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą  

przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 

rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

Opinię przedstawiła Pani Skarbnik Danuta Kamińska, która odczytała treść Uchwały                                

Nr 16/S/2022 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia  

6 maja 2022 r., która pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Lubicz za 2021 rok. 

 
 

12. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu. 

Radna Aldona Peregonczuk – przewodnicząca Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju 

poinformowała, że powyższa komisja przeanalizowała i szczegółowo oceniła opracowane oraz 

przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubicz za 2021 rok we wszystkich 

działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej. Komisja uważa, że budżet w 2021 

roku przebiegał zgodnie z zachowaniem pełnej realizacji obowiązkowych zadań Gminy. 

Komisja oceniła pozytywnie wydatkowanie środków budżetowych zgodnie z zasadą jawności 

i przejrzystości finansów publicznych, celowego i racjonalnego wydatkowania publicznego, 

zasadą równowagi dochodów i wydatków publicznych z dopuszczalnością deficytu i długu 

publicznego w określonych rozmiarach. Wykonanie dochodów osiągnęło 101,38%, a wykonanie 

wydatków odbywało się zgodnie z planem finansowym w zakresie 94,08%. Łączna kwota długu 

gminy na koniec roku to 41 231 365, 58 zł, co stanowi 31,68% dochodów budżetowych. 

Zobowiązania płacone były terminowo. Sprawozdanie zawiera informacje o kształtowaniu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której zawarto informacje dotyczące realizacji, terminów 

i kosztów podjętych przedsięwzięć w latach 2021 – 2024. Sprawozdanie zawiera także 

informacje o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2021 r., wykonanie dotacji za zadania zlecone 

i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej. W opinii Komisji 

Samorządu, Budżetu i Rozwoju  przedłożone Sprawozdanie z wykonania budżetu daje podstawę 

do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2021 r.   

Radna Danuta Wojciechowska – przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oznajmiła, 

że powyższa komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021 rok. 
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Radna Teresa Klawińska w imieniu Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny 

poinformowała, że Radni – członkowie powyższej komisji pozytywnie ocenili informacje 

przedstawione w sprawozdaniu z  wykonania budżetu za 2021 rok.  

Radna Jolanta Nikiel – przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki –                                        

w imieniu komisji również pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Radny Jerzy Guranowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie 

powyższej komisji także pozytywnie oceniają wykonanie budżetu za 2021 rok. 

 

13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.  

Radna Aldona Peregonczuk oznajmiła, że zwróciła uwagę na fakt, że pomimo trudności, również 

powodowanych rosnącą inflacją, dochody bieżące i majątkowe wykonano powyżej 100%. 

Wydatki bieżące – 87,5%, majątkowe – 81%, to bardzo dobry wynik, bo warunki były trudne.    

Nadwyżka budżetowa miała wpływ na dług, który sięga ok. 30%. To dobry wynik,  świadczy też 

o tym, że gmina się rozwija. Mówiąca dodała, że sprawozdanie było bardzo czytelne 

i przejrzyste, Pan Wójt w uzupełnieniu do przedmówczyni oznajmił, że brak wykonania 

wydatków majątkowych to głównie niezrealizowanie ścieżki rowerowej.    

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za pracę nad realizacją budżetu, 

za wyjaśnianie i odpowiadanie na pytania i wątpliwości Radnych, za gotowość w tym zakresie 

i merytoryczność.   

Z braku dalszych głosów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję. 

 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                                    

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2021.  

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2021. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz 

Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

     Uchwałę Nr XLIV/577/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

     Radny Jerzy Guranowski – przewodniczący komisji odczytał Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady      

     Gminy Lubicz o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za rok 2021.    

     Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie wniosku o udzielenie  

absolutorium  Wójtowi Gminy Lubicz za 2021  rok.  

       Komisja Rewizyjna Rady Gminy Lubicz rozpatrzyła: 

      1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lubicz, 
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      2) sprawozdanie finansowe, 

      3) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2022 r. 

      4) informację o stanie mienia gminy Lubicz.  

          Stwierdziła m.in., że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował     

     się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami        

publicznymi. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przedstawionym w przyjętej uchwale, powyższe daje     

     podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o  realizacji budżetu Gminy za rok 2021 i wystąpienia      

     do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.  

 

16. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Pan Zbigniew Barcikowski odczytał Uchwałę                             

Nr 14/Kr/2022 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 

z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz za 2021 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej został przez 

Skład Orzekający zaopiniowany pozytywnie.  

 

17. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję, po czym z powodu braku chętnych do zabrania 

głosu, ją zamknął.           

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2021. 

Głosowano w sprawie: 

podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2021. 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa 

Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz 

Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Uchwała Nr XLIV/578/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 została 

podjęta jednogłośnie. 

Radni pogratulowali Panu Wójtowi, który dziękując oznajmił, że jest to wyraz zrozumienia 

i dobrej współpracy z Radą Gminy. Podziękował również Pani Skarbnik i całemu Referatowi 

Finansów za merytoryczną pracę i zaangażowanie. 

O godz. 14.25 Przewodniczący Rady ogłosił 15 – minutową przerwę.  

O godz. 14.40 wznowiono obrady. 

Salę obrad opuściła Radna Justyna Dejewska.  

 

 

 

19. Podjęcie uchwał: 

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

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

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Teresa Klawińska, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/579/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła  9 głosami „za”, 

przy 4 głosach „wstrzymujących się”.       

 

 

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

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Teresa Klawińska, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/580/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 9 głosami „za”, 

przy 4 głosach „wstrzymujących się”.       

 

c) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/581/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin.  

Wyniki głosowania 
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/582/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

e) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia. 

 Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/583/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

f) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/584/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

g) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 
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     Uchwałę Nr XLIV/585/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

h) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/586/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

i) w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria 

Głosowano w sprawie: 

użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria. 

 Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/587/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

j) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Nowa Wieś 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Nowa Wieś.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/588/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

k) w sprawie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Gronowie 

na rzecz Gminy Kowalewo Pomorskie 

Głosowano w sprawie: 
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zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Gronowie na rzecz Gminy 

Kowalewo Pomorskie.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/589/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

l) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu 

demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz 

z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, 

transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z wykorzystaniem 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/590/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

m) w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Lubicz 

Głosowano w sprawie: 

wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Lubicz.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

      Uchwałę Nr XLIV/591/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 
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n) w sprawie dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych 

Głosowano w sprawie: 

dopłaty dla odbiorców wody i usług kanalizacyjnych.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/592/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

o) 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 

Głosowano 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. 

 Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/593/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

p) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz na rok szkolny 

2022/2023 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz na rok szkolny 2022/2023.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/594/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 
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r) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na 

uchwałę Rady Gminy Lubicz nr XLI/540/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś wraz z odpowiedzią na skargę. 

Głosowano w sprawie: 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady 

Gminy Lubicz nr XLI/540/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś wraz z odpowiedzią na skargę.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/595/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 12 głosami „za”, 

przy 1 głosie „wstrzymującym się”.       

 

 

s) w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza 

w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce 

Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały był omówiony na komisjach połączonych w dniu 23 

czerwca, br. Podejmujemy współpracę z gminą Obrowo, żeby zwiększyć zakres prac i uzyskać 

lepszą cenę, dodał mówiący. 

Głosowano w sprawie: 

wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza w Mierzynku na 

odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce.  

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Jerzy Guranowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz Przybylski, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki , Jarosław 

Rybiński, Zbigniew Szczepański, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska 

     Uchwałę Nr XLIV/596/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

20. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady 

gminy. 

Radny Kazimierz Rybacki – poprosił o równiarkę i walec do sołectw: Brzeźno, Brzezinko 

i Rogowo. 
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Radny Juliusz Przybylski: 

 – poprosił o wykoszenie terenu w obrębie przedszkola „Chatka Puchatka” 

 – poprosił, aby regularnie opróżniać kosze na śmieci, zwłaszcza te przy przystanku i na Placu 

Niepodległości (są często przepełnione, a wiatr roznosi śmieci po okolicy).    

 

 

21. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 15.00. 

 

 

 

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                   Zbigniew Barcikowski 

  

 

Przygotowała:  

Marzena Robaczewska  

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


