
Lubicz Dolny, dnia 23 września 2022 r. 
 

                                                                       
 ORG.0002.9.2022                                                                 

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

informuję o: 

XLVII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 

12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:  

1. Otwarcie sesji Rady Gminy: 

a) stwierdzenie quorum 

b) odczytanie porządku obrad 

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

2. Wręczenie Nagród Wójta Gminy Lubicz za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022 w ramach 

„Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki i kultury  dla 

uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”. 

3. Wręczenie Nagród Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz za osiągnięcia w roku szkolnym 

2021/2022 w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie 

aktywności wolontariackiej, społecznej i samorządowej dla uczniów szkół podstawowych 

pobierających naukę na terenie gminy Lubicz”.  

4. Przyjęcie protokołów: 

a) z sesji Rady Gminy z dnia 2 września 2022 r. 

b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z 9 i 16 września 2022 r.  

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

6. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami. 

7. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami. 

8. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

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

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

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

d) w  sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin 

e) w  sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz w części obejmującej działki nr 461, 

325/1 i 334/2 w Młyńcu II 

f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r. 

g) w sprawie zmiany uchwały Nr XL/541/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania   

przedszkolnego, dla których gmina Lubicz jest organem rejestrującym oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 

h) w  sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022” 

i) w  sprawie przekazania petycji według właściwości 

j)    w sprawie przekazania pisma według właściwości. 

 9. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy. 

10. Zakończenie obrad.    

          Z poważaniem 

           Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                                  Zbigniew Barcikowski 


