


Lubicz, 3 listopada 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.34.2022 
 

             Pani  
Teresa Klawińska                                                                  

                             Radna Gminy Lubicz 
 

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 27 października 2022 r. w sprawie  rozwiązania 

problemów drogowych na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i DK nr 10 w Lubiczu Dolnym 

informuję, że przebudowa DK nr 10 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dworcową w Lubiczu 

Dolnym planowana jest do realizacji przez zarządcę drogi krajowej tj. Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Bydgoszczy. W chwili obecnej Gmina Lubicz nie 

posiada dokumentacji projektowej/koncepcji zagospodarowania czy przebudowy układu 

komunikacyjnego na tym terenie. Jednocześnie informuję, że w przypadku dostarczenia przez 

GDDKiA takiej dokumentacji zostanie Pani o tym powiadomiona.    

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                    Marek Nicewicz 

 

 

 

 
 

 
 

 

          

 

Otrzymują: 

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





                                                                                         Lubicz Dolny, 8 listopada 2022 r. 
ORG. 0003.35.2022 
 
 

Pani 
Danuta Wojciechowska 
Radna Gminy Lubicz 

                                  
Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 27 października 2022 r. należy wskazać, że 

zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, interpelacja 
powinna dotyczyć spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Złożona interpelacja dotyczy 
przekazania kopii zawiadomienia skierowanego do policji i prokuratury w sprawie nadużycia 
udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Zarząd ZUK-u, wykazu majątku 
córki „Senikal” tzn. samochodów, które są własnością spółki, są lub były w leasingu lub 
podlegają zajęciu komorniczemu oraz innych środków trwałych, przedstawienia 
sprawozdania lub raportu z zakresu wykonanej pracy od stycznia 2022 r. do sierpnia 2022 r. 
przez Pana Piotra Rozwadowskiego obecnego Prezesa ZUK sp. z o.o. w Lubiczu (w jakiej 
formie i na jakim stanowisku był zatrudniony, ile to podatników kosztowało).  W tym miejscu 
należy wskazać, że zarówno Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. oraz Senikal 
sp. z o.o. są oddzielnymi od gminy  podmiotami prawa posiadającymi własną osobowość 
prawną niezależną od gminy. Podmioty te posiadają  zarząd spółki, który  prowadzi sprawy 
spółki oraz reprezentuje spółkę. Prowadzenie spraw spółki to podejmowanie decyzji 
gospodarczych przez zarząd spółki. Reprezentowanie spółki to dokonywanie czynności             
w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawieranie umów, składanie 
i przyjmowanie oświadczeń woli, występowanie w postępowaniach sądowych, przed 
organami administracji rządowej, czy organami administracji samorządowej. Zakup                           
i dysponowanie środkami trwałymi w postaci samochodów należy do wyłącznej kompetencji 
zarządu spółki i z pewnością nie jest „sprawą o istotnym znaczeniu dla gminy”. Biorąc pod 
uwagę kolejne Pani zapytania dotyczące zawiadomienia w sprawie nadużyć, czy raport 
dotyczący pracy pracownika ZUK należy podkreślić, że kieruje je Pani do niewłaściwego 
podmiotu. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że  interpelacja radnego nie może 
dotyczyć zakresu prowadzenia spraw spółki przez jej zarząd.  

 
 
                                                                                      Wójt Gminy Lubicz 
                                                                                          Marek Nicewicz 

                                                                                                 

 

Otrzymują: 

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





Lubicz Dolny, 8 listopada 2022 r. 
 

 
ORG. 0003.36.2022 
 

Pan  
Jerzy Guranowski                                                                   

                             Radny Gminy Lubicz 
 

 

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 4 listopada 2022 r. dotyczącą leasingowanych 
samochodów/samochodu należy wskazać, że zarówno Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu 
sp. z o.o. oraz Senikal sp. z o.o. są oddzielnymi od gminy podmiotami prawa posiadającymi 
własną osobowość prawną niezależną od gminy. Podmioty te posiadają zarząd spółki, który 
prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę. Prowadzenie spraw spółki to podejmowanie 
decyzji gospodarczych przez zarząd spółki. Reprezentowanie spółki to dokonywanie 
czynności w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawieranie umów, składanie 
i przyjmowanie oświadczeń woli, występowanie w postępowaniach sądowych,                            
przed organami  administracji rządowej, czy organami administracji samorządowej.                    
Zakup i dysponowanie środkami trwałymi w postaci samochodów należy do wyłącznej 
kompetencji zarządu spółki i z pewnością nie jest „sprawą o istotnym znaczeniu dla gminy”.   
Odnośnie drugiej części pytania informuję, że w okresie od stycznia 2021 do sierpnia 2022 r.  
samochód był doraźnie wykorzystywany do celów służbowych a gmina z tego tytułu                        
nie poniosła kosztów, gdyż Senikal spółka z o.o.  jak to wyżej wskazano jest odrębnym 
podmiotem prawa oddzielnym od gminy.  
W tym czasie jako wójt nie pobierałem ryczałtu z tytułu wykorzystywania samochodu 
prywatnego do celów służbowych (tzw. kilometrówka) ani żadnych innych świadczeń.      

                                                                                                 

                                                                                             Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                  Marek Nicewicz 

 

 

 

 
 

        

 

 

Otrzymują: 

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


