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Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr XLIX/22 

XLIX sesja nadzwyczajna odbyła się w dniu 17 listopada 2022 r. w sali narad Urzędu Gminy 

Lubicz. Obrady rozpoczęto 17 listopada 2022 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:15 

tego samego dnia. 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 13 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 

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski otworzył  XLIX sesję. Powitał 

uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad. Nie zgłoszono żadnych 

spraw do porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał: 

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

Pan Wójt wyjaśnił, że poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej w związku z faktem 

przystąpienia gminy do sprzedaży węgla jej mieszkańcom na preferencyjnych warunkach.  

Umowa, którą Pan Wójt ma do podpisania z podmiotem wprowadzającym węgiel jest umową 

dwuletnią – na obecny i przyszły rok, w związku z tym jest konieczność  dokonania 

odpowiednich zapisów w WPF-ie. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok  zwiększa 

plan dochodów o kwotę 5 313 750 zł - w związku z planowanymi wpłatami gospodarstw 
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domowych ze sprzedaży węgla i zwiększa plan wydatków o kwotę 5 313 750 zł 

z  przeznaczeniem na zakup oraz dystrybucję węgla.        

W WPF-ie do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadanie pn. „Zakup węgla (dystrybucja)” 

realizowane w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe to 12 382 500 zł, w tym limit 

wydatków na 2022 r. to 5 313 750 zł, a limit wydatków na 2023 r. to 7 068 750 zł. 

Sprzedaż węgla (w cenie 1 950 zł, czyli o 50 zł mniej niż maksymalna cena ustalona przez 

ustawodawcę) na terenie gminy będzie odbywała się za pomocą będących własnością naszych 

mieszkańców składów znajdujących się  na terenie gminy.  

Obecnie składane są wnioski o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.   

Uchwała podjęta na dzisiejszej sesji pozwoli Panu Wójtowi jeszcze dziś na podpisanie umowy 

z wprowadzającym węgiel do obrotu przedsiębiorstwem, którym jest PG Paliwa. To od niego 

jako gmina będziemy kupowali węgiel, natomiast z terenu naszej gminy najprawdopodobniej 

4 składy węgla będą dystrybuowały węgiel do mieszkańców.       

Po złożenie wniosku w urzędzie gminy następuje weryfikacja, czy osoba składająca wniosek 

spełnia wymogi, czyli czy przysługuje jej dodatek węglowy i czy już nie kupiła węgla na 

preferencyjnych warunkach.  

Jeśli ktoś kupił do tej pory na preferencyjnych warunkach np. 1 tonę węgla, i chciałby jeszcze 

kupić przysługujące mu pół tony w podobny sposób,  to ma taką możliwość.    

Po weryfikacji pracownicy naszej gminy będą kontaktowali się telefonicznie z mieszkańcami 

podając im numer, który należy umieścić jako tytuł przelewu za węgiel, a po zapłaceniu 

należności mieszkaniec otrzyma kolejny telefon od pracownika urzędu z informacją, do którego 

konkretnie składu węgla ma się zgłosić po swój węgiel. 

Dowóz węgla do posesji, czy też workowanie jest dodatkowo płatne już na miejscu, w składzie 

węgla, z którego mieszkaniec będzie odbierał węgiel. Tam też mieszkaniec otrzyma 

wystawioną przez urząd gminy fakturę na zakup węgla.  

Na pytanie Przewodniczącego Rady do kiedy można składać wnioski Pan Wójt odpowiedział, 

że nie ma określonego terminu. Nie ma obowiązku zakupu węgla w tym roku, można to zrobić 

w przyszłym, a na przyszły rok  dopiero będziemy przyjmowali wnioski. W ustawie jest 

określona data do kiedy mamy ten węgiel sprzedawać, tj. do końca kwietnia przyszłego roku.     

Pan Wójt odpowiedział też na pytanie Radnego Przybylskiego informując o braku możliwości 

wykorzystania w przyszłym roku limitu węgla przysługującego na rok obecny. Na pytanie 

Radnego Bombolewskiego dotyczące certyfikatów i  badania jakości węgla Pan Wójt oznajmił, 

że „bazujemy na tym, o czym nas zapewnia rząd, że każdy węgiel ma swój certyfikat i normy 

przewidziane dla jego spalania. My jako gminna odpowiedzialności za jakość sprzedawanego 

węgla nie bierzemy, natomiast do każdej dostawy, którą otrzymujemy czy kupujemy ze składu 

węgla będziemy dostawali certyfikat jakości. Będziemy sprzedawali 3 rodzaje asortymentu – 

ekogroszek, orzech, jest też możliwość zakupu miału (na którego zapotrzebowanie jest 

znikome)”. Radny Bombolewski oznajmił, że jednak ma obawy i wyraził stanowisko, że warto 

by jednak ten węgiel skontrolować.     

Na pytanie Radnego Przybylskiego czy nabywający węgiel otrzyma wspomniany certfikat, czy 

otrzyma go tylko gmina, padła odpowiedź, że każdy może otrzymać kopię takiego certyfikatu.  

Radny Zając zwrócił uwagę, że na PGG miał kosztuje 105 zł.  

Radny Barcikowski zwrócił uwagę, że może jednak należałoby ustalić termin składania 

wniosków, żeby mieć czas na zakup i dystrybucję węgla i móc się zmieścić z tym np. do końca 

roku, na co Pan Wójt odpowiedział, że uwaga słuszna natomiast teraz nie odpowie, czy i jaki 

termin to będzie.   

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.  

Wyniki głosowanie: 



3 

 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, 

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz 

Przybylski, Marcin Różycki, Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Kazimierz Rybacki, Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XLIX/631/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

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

Lubicz. 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz..  

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Zbigniew Barcikowski, Zbigniew Bombolewski, Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, 

Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona Peregonczuk, Juliusz 

Przybylski, Marcin Różycki, Jarosław Rybiński, Danuta Wojciechowska, Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (2) 

Kazimierz Rybacki , Zbigniew Szczepański 

Uchwałę Nr XLIX/632/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła jednogłośnie. 

 

 

 

3. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję o godz. 10.15. 

                                                                         

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                               Zbigniew Barcikowski 

          

 

 

Przygotowała:  

Marzena Robaczewska 

 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


