


Lubicz Dolny, 14 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.17.2022 
 

Pani  
Jolanta Nikiel                                                                  

                             Radna Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 2 września 2022 r. dotyczący wyznaczenia 

przejścia dla pieszych przy zatoczce w miejscowości Rogówko informuję, że właścicielem 

drogi jest Powiat Toruński i zgodnie z kompetencją Pani wniosek zostanie przekazany                    

do Powiatowego Zarządu Dróg. 

Ustawienie kosza na śmieci zostanie zlecone do Zakładu Usług Komunalnych                          
sp. z o.o. w Lubiczu. 

 
 

                                                                                              Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                  Marek Nicewicz 

 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresatka 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. GK 





 
 

Lubicz Dolny, 14 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.18.2022 
 

             Pani  
Justyna Dejewska                                                                   

                             Radna Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 2 września 2022 r. dotyczącą terminu 

rozpoczęcia prac nad budową kanalizacji przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym informuję, 

że w uchwale 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. 

zaplanowano budowę kanalizacji na wspomnianej ulicy na rok 2023. Z uwagi na trudną 

sytuację na rynku materiałów budowlanych decyzja o ewentualnej realizacji powyższego 

zadania zostanie podjęta z końcem bieżącego roku. 

 

                                                                                       Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                           Marek Nicewicz 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresatka 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. INW 

 
 
 
 





Lubicz Dolny, 14 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.20.2022 
 

Pan  
Juliusz Przybylski                                                                   

                             Radny Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 2 września 2022 r. dotyczącą 

przeprowadzenia audytu w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. informuję, że 

została podpisana stosowna umowa dotycząca audytu i bilansu otwarcia spółki.                                    

O wynikach zostaniecie Państwo powiadomieni.    

                                                                                                 

                                                                                       Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                           Marek Nicewicz 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 

 

 
 

          





Lubicz Dolny, 14 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.20.2022 
 

Pan  
Juliusz Przybylski                                                                   

                             Radny Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 2 września 2022 r. dotyczącą 

przeprowadzenia audytu w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. informuję, że 

została podpisana stosowna umowa dotycząca audytu i bilansu otwarcia spółki.                                    

O wynikach zostaniecie Państwo powiadomieni.    

                                                                                                 

                                                                                       Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                           Marek Nicewicz 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 

 

 
 

          





Lubicz Dolny, 14 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.21.2022 
 
 

Państwo Radni 
Jerzy Guranowski, Juliusz Przybylski, Kazimierz Rybacki, Jolanta Nikiel,  
Danuta Wojciechowska, Zbigniew Szczepański, Mariusz Różycki, Justyna     
Dejewska, Małgorzata Jurkiewicz 

 
  

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 2 września 2022 r. dotyczący przygotowania 
na najbliższą sesję Rady Gminy Lubicz zmian w § 14 uchwały budżetowej nr XXXVIII/504/21 
Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2021 r. przede wszystkim pragnę zauważyć, że 
przywołane w w/w piśmie uprawnienia mają swoją podstawę prawną w art. 212 ust. 2 oraz art. 
258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca zdecydował o uprawnieniach 
wójta mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnego instrumentu prawnego. Przywołane 
uprawnienia są standardowymi rozwiązaniami w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego na 
poziomie gminy. A co najistotniejsze, przedmiotowy wniosek nie znajduje odzwierciedlenia 
w przepisach prawa.  

Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze, że umocowanie do zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych jest ograniczone jedynie na potrzeby 
pokrycia przejściowego deficytu budżetu, a jednocześnie stanowi instrument umożliwiający 
szybkie reagowanie ze strony organu wykonawczego. Natomiast upoważnienie                                         
do dokonywania zmian budżetowych ograniczone jest do zmian tylko w ramach działu. Nie 
należy pomijać, że możliwość dokonywania w/w zmian w budżecie pozwala na prawidłowe 
i sprawne funkcjonowanie urzędu (art. 257 ustawy o finansach publicznych). Otóż jest szereg 
kategorii spraw, będących zadaniami własnymi gminy, których realizacja bez wspomnianego 
instrumentu byłaby nieefektywna, a nawet niemożliwa. Mowa tutaj m.in. o działalności GOPS 
– dodatki osłonowe, dodatki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, pomoc w zakresie dożywiania, specjalistyczne usługi opiekuńcze, stypendia, 
dodatek węglowy, zakup podręczników dla uczniów, funkcjonowaniu funduszy sołeckich; 
pomocy na rzecz Ukrainy itp. Wyeliminowanie takich uprawnień prowadziłoby do istotnych 
trudności w realizacji zadań własnych gminy, a nawet paraliżu, a co za tym idzie protestów, 
niezadowolenia społeczności lokalnej.  

W świetle powyższego oraz wynikających z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym 
zadań wójta, nie dostrzegam zasadności uwzględnienia Państwa wniosku w ramach 
przysługującej mi, jako wójtowi, inicjatywy uchwałodawczej. 

                                                                                                 

                                                                                                    Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                        Marek Nicewicz 

 

Otrzymują: 

1. Adresaci 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 
3. FIN 





Lubicz Dolny, 14 września 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.22.2022 
 

             Pan  
Jerzy Guranowski                                                                   

                             Radny Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 2 września 2022 r. dotyczącą sytuacji 

finansowej Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. oraz Senikal sp. z o.o. pragnę oznajmić,  

że informacje powyższe przekazałem Państwu Radnym na komisjach połączonych w dniu                 

8 września br. oraz w czasie spotkania w dniu 13 września br. Ponadto w dniu 8 września 

przesłane zostały Państwu Radnym materiały dotyczące bilansów oraz rachunku zysków 

i start.  

Pragnę poinformować również, że została podpisana umowa dotycząca audytu 

i bilansu otwarcia spółki.  O ich wynikach zostaną Państwo Radni poinformowani.     

                                                                                                 

                                                                                             Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                  Marek Nicewicz 

 

 

 

 
 

          

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Stanowisko pracy d/s obsługi rady gminy 


