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Rada Gminy Lubicz 

 

Protokół nr LI/22  

LI sesja nadzwyczajna odbyła się w dniu 8 grudnia 2022 r. w sali narad Urzędu Gminy Lubicz.       

Obrady rozpoczęto 8 grudnia 2022 r. o godz. 13:30, a zakończono o godz. 14:30 tego samego 

dnia. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy 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 Zbigniew Barcikowski otworzył LI sesję nadzwyczajną. 

Powitał uczestników, stwierdził quorum, po czym odczytał porządek obrad.  

c) zgłaszanie spraw do porządku. 

Pan Wójt zawnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu 2a – projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług 

Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.   

 Głosowano w sprawie: 

wycofania z porządku obrad punktu 2a, tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Usług Komunalnych 

w Lubiczu Sp. z o.o.  

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

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

Krzysztof Zając 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za wycofaniem z porządku obrad punktu 2a.   

 

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 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad po zmianach.    

 

 

2. Podjęcie uchwał: 

 

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

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

 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

 

 

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

 

Pan Wójt oznajmił, że zmiany budżetowe odnoszą się do dwóch zadań dotyczących zakupu. 

Jest to zakup kanalizacji sanitarnej w Złotorii na kwotę 1 116 164, 94 zł oraz wykup sieci 

wodociągowej, są to cztery odcinki: w Grębocinie - ul. Chmielna i ul. Szkolna; w Złotorii –                     

ul. Wiosenna; w Lubiczu Dolnym – ul. Krótka. 

Łącznie te zadania dają kwotę 1 227 496, 42 zł.      

 

Pani Skarbnik oznajmiła, że stan budżetu nie uległ zmianie. Zmniejszono wydatki majątkowe 

o kwotę 1 000 000 zł, tzn. kwotę tę przesunięto z wydatków majątkowych i 227 000 zł 

przesunięto z wydatków bieżących.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wraz z projektem uchwały zostało radnym przesłane 

precyzyjne uzasadnienie, jeśli jest potrzeba, to może być odczytane. 

 

Radny Juliusz Przybylski zapytał: 

1) w jakich latach były wybudowane te sieci (kanalizacyjna i wodociągowa) 

2) czy można kupić coś, co może zostało wykonane za pieniądze gminne lub zewnętrzne  

3) czy jest wycena tych sieci. 
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Pani Skarbnik, odnosząc się do pierwszego pytania oznajmiła, że nie ma wiedzy w jakich latach 

sieci były wybudowane. 

Radny Przybylski oznajmił, że chciałby wiedzieć, kiedy była wybudowana sieć i z jakich 

środków – gminnych, czy zewnętrznych. Chodzi o to, czy już nie było za to wcześniej 

zapłacone i czy była robiona wycena, dodał.  

Radna Danuta Wojciechowska – przychyliła się do wypowiedzi przedmówcy oznajmiając, że 

„jak mamy coś kupić to musi być jakaś wycena rzeczoznawcy”. Radna dodała, że popiera też 

wcześniejsze pytania  - „czy te sieci nie zostały już wcześniej wybudowane z budżetu gminnego 

lub środków zewnętrznych. Musimy mieć jasną odpowiedź”.   

O godz. 13.38 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę na wyjaśnienie powyższych  

kwestii.  

O godz. 13.47 kontynuowano obrady.  

Pan Wójt odpowiedział na zadane pytania: 

Kanalizację w Złotorii wybudowano w 2015 r. ze środków spółki, dokument OT, na podstawie 

którego została zaksięgowana kwota opiewa na 7 451, 17 zł. Wodociąg w ul. Chmielnej 

w Grębocinie wybudowano we wrześniu 2021 r. ze środków własnych - OT opiewa na kwotę 

19 999 zł, w grudniu 2021r. wybudowano ze środków własnych spółki wodociąg w Grębocinie 

przy ul. Szkolnej - wartość OT opiewa na kwotę 11 385, 67 zł. W Złotorii wodociąg przy ul. 

Wiosennej wybudowany w grudniu 2021 roku - wartość wprowadzono na podstawie OT - 

33 208, 03 zł.  Kanalizacja w Lubiczu Dolnym przy ul. Krótkiej - wartość OT 25 920, 70 zł  - 

grudzień 2021 r. Wszystkie sieci wodociągowe jak i kanalizacyjna pochodzą ze środków 

własnych, nie objętych kredytami i pożyczkami.          

        

Radny Juliusz Przybylski oznajmił, że nie satysfakcjonuje go odpowiedź, że widzi potrzebę 

wnikliwszego zapoznania się z materiałami, po czym złożył formalny wniosek o przerwanie 

sesji i wznowienie obrad w poniedziałek.  

 

O godz. 13.50 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.   

O godz. 14.16 wznowiono obrady. 

 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym o przerwanie sesji 

nadzwyczajnej i wznowienie jej w poniedziałek. 

Głosowano w sprawie: 

przerwania sesji nadzwyczajnej  

Wyniki głosowania 

ZA:  2,  PRZECIW:  11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1,  BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (2) 

Jerzy Guranowski, Juliusz Przybylski 

PRZECIW (11) 

Zbigniew Barcikowski, Justyna Dejewska,  Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta 

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, 

Zbigniew Szczepański, Krzysztof Zając 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)  

Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

 

Radni 2 głosami „za”, przy 11 głosach „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzucili 

wniosek Radnego Przybylskiego o przerwanie obrad.  
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Sesję nadzwyczajną kontynuowano. 

 

Głos, z upoważnienia Rady, zabrał przewodniczący Zbigniew Barcikowski. 

Oznajmił, że przyszedł czas na podsumowanie i wyjaśnienie działań Rady Gminy Lubicz                       

w zakresie bardzo trudnej sytuacji finansowej Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu. 

Oznajmił, że Radzie Gminy przedstawiane były pozytywne sprawozdania dotyczące 

działalności ZUK przez Jednoosobowy Zarząd Spółki (Prezesa Grzegorza Karpińskiego) oraz 

Zgromadzenie Wspólników (Wójta Marka Nicewicza- prowadzącego nadzór właścicielski nad 

Spółką). Jeszcze 30 czerwca 2022 r. na sesji absolutoryjnej Pan Wójt na pytanie jednego 

z Radnych ,,Jak ocenia działalność ZUK?” odpowiedział, że ,,Ocena działalności ZUK-u 

zarówno za 2020 rok jak i za 2021 r. jest pozytywna. Strata ZUK-u na koniec 2021 r. wyniosła 

prawie 900 000 zł. W ocenie Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego to były przejściowe kłopoty. 

Dwa miesiące później dochodzi do odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana  

Grzegorza Karpińskiego i zatrudnienie  Pana Piotra Rozwadowskiego na stanowisku Prezesa. 

O tych zmianach Radni dowiedzieli się po fakcie. Od tego momentu było już wiadomo, że to 

nie przejściowe problemy, ale wyjątkowo poważna sytuacja i Radni w ramach swoich 

kompetencji zajęli się jej wyjaśnianiem. W konsekwencji ujawniono, że problemy są 

olbrzymie, a zwłaszcza zadłużenie. Działania nasze, kontynuował Przewodniczący Rady,                    

w pierwszym etapie to wielogodzinne rozmowy wyjaśniające ze Zgromadzeniem Wspólników 

(nadzorem właścicielskim ) - Wójtem Markiem Nicewiczem, Zarządem Spółki - byłym 

(Grzegorzem Karpińskim) i obecnym - Piotrem Rozwadowskim, Radą Nadzorczą - 3 osoby, 

radcą prawnym z gminy, radcą prawnym z ZUK-u. Efekt tych rozmów to ujawnienie wielu 

problemów m.in. dużego zadłużenia wobec Wodociągów Toruńskich za wodę i ścieki 

(wpłynęło w tym czasie pismo z wodociągów o możliwości odcięcia wody z konkretnym 

terminem), zadłużenie w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym, czy energetyce (1 doba –odcięcie 

prądu w PSZOK-u).  

W dniu 9 września Rada Gminy podejmuje uchwałę nr XLVI/606/22 w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. 

Jednocześnie Rada zawnioskowała o przeprowadzenie audytu zewnętrznego Spółki. W dniu 13 

września Przewodniczący wraz z dwoma Wiceprzewodniczącymi odbyli spotkanie z Prezesem 

Toruńskich Wodociągów w celu wyjaśnienia bieżącej sytuacji, która okazała się bardzo 

poważna. W dniu 19 września odbyło się spotkanie Radnych z Radą Nadzorczą, Obecnym 

Zarządem (Piotr Rozwadowski) oraz Zgromadzeniem Wspólników (nadzorem właścicielskim 

– Wójt Marek Nicewicz). Na wyraźne pytanie, czy członkowie Rady Nadzorczej i Wójt znali 

tragiczną sytuację ekonomiczną Spółki, odpowiedziano, że nie, i że mieli inny obraz tej 

sytuacji. Następnie miał miejsce cały cykl wielokrotnych rozmów wyjaśniających z wyżej 

wymienionymi podmiotami. Efektem dochodzenia Radnych było podjęcie dwóch uchwał przez 

Radę Gminy o dokapitalizowaniu Spółki z wyraźnym ukierunkowaniem na zapłatę 2 mln zł za 

wykonaną przez spółkę na zlecenie Wójta kanalizację w Lubiczu Dolnym, a także 

uregulowanie zaległości w Toruńskich Wodociągach, ZUS-ie, energetyce, Urzędzie 

Skarbowym i  najpilniejszych wierzytelności. Radni jednocześnie zadeklarowali, że są to już 

ostatnie środki na dokapitalizowanie. 

Po tych wszystkich działaniach Radni Gminy uznali, że sprawa jest zbyt skomplikowana 

i wykraczająca poza kompetencje kontrolne Rady, stąd Radni Gminy postanowili w dniu 17 

listopada 2022 r. zgłosić sprawę do Prokuratury Rejonowej w Toruniu w celu sprawdzenia 

prawidłowości zarządzania i funkcjonowania Spółki. 

Obecnie trwa audyt w Spółce oraz prowadzona jest kontrola przez dwóch biegłych rewidentów. 

Jednocześnie Prokuratura Toruń-Wschód w Toruniu prowadzi śledztwo w wyżej wymienionej 

sprawie.   
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Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szczepański. Oznajmił, że 

odczyta oświadczenie, uzgodnione z większością Radnych, które następnie zostanie przez nich 

podpisane i złożone do protokołu. 

Odczytane oświadczenie w sprawie sytuacji w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o.                    

w Lubiczu (ZUK) było następującej treści: 

Zważywszy na: 

a) treść stanowiska Rady Gminy Lubicz z dnia 29.09.2022 r. o dokapitalizowaniu spółki 

ZUK w ostatecznej kwocie 4,5 mln zł, 

b) oświadczenia Pana Marka Nicewicza – Wójta Gminy Lubicz i członków Rady 

Nadzorczej ZUK o braku wiedzy na temat złej kondycji spółki do połowy roku 2022 r.,  

c) złożenie dwóch niezależnych doniesień do prokuratury w sprawie nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu spółki ZUK, w tym, złożone przez  radę gminy, 

d) fakt trwania prac biegłego rewidenta i audytora, których wyniki mają pokazać 

prawidłowość bądź nieprawidłowość dotychczasowego zarządzania w ZUK, 

e) oświadczenie Pana Piotra Rozwadowskiego – Prezesa ZUK na dzień 5 grudnia br.                   

o braku możliwości spłaty zobowiązań wobec wierzycieli w kwocie ok. 3,72 mln zł,                  

a także o permanentnych stratach finansowych w dziedzinie gospodarki wodno-

ściekowej, 

f) opinie ekspertów od restrukturyzacji, upadłości i likwidacji spółek obecnych na 

spotkaniu Radnych i Prezesa ZUK w dniu 5 grudnia br.   

 - Radni Gminy Lubicz stwierdzają, co następuje: 

a) formuła działania spółki komunalnej w realiach naszej gminy nie sprawdziła się, 

b) należy szukać innych rozwiązań organizacyjno-prawnych dla wypełniania zadań własnych 

gminy, bez dodatkowego dokapitalizowania spółki, 

c) niezbędnym jest przejęcie przez Gminę Lubicz niektórych strategicznych nieruchomości                  

i ruchomości należących obecnie do ZUK,  

d) spowodować spłacenie przez ZUK w możliwie krótkim czasie należności wobec wszystkich 

wierzycieli, w tym głównie lokalnych przedsiębiorców. 

 

Przewodniczący Rady, odnosząc się do powyższego oświadczenia dodał, że dlatego Radni nie 

głosują za dokapitalizowaniem tylko za wykupem.  

 

Głosowano w sprawie: 

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

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

Nikiel, Aldona Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, 

Zbigniew Szczepański, Krzysztof Zając 

PRZECIW (3) 

Justyna Dejewska, Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Uchwałę Nr LI/661/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 11 głosami „za”, 

przy 3 głosach „przeciw”. 
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c) 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: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Zbigniew Barcikowski, Małgorzata Jurkiewicz, Teresa Klawińska, Jolanta Nikiel, Aldona 

Peregonczuk, Marcin Różycki, Kazimierz Rybacki, Jarosław Rybiński, Zbigniew 

Szczepański, Krzysztof Zając 

PRZECIW (4) 

Justyna Dejewska, Jerzy Guranowski, Juliusz Przybylski, Danuta Wojciechowska 

NIEOBECNI (1) 

Zbigniew Bombolewski 

Uchwałę Nr LI/662/22 w powyższej sprawie Rada Gminy Lubicz podjęła 10 głosami „za”, 

przy 4 głosach „przeciw”. 

 

3. Zakończenie obrad.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zakończenie, 

zamykając sesję nadzwyczajną o godz. 14.30. 

                                                                                      

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Lubicz 

                                                                                    Zbigniew Barcikowski 

 

Protokołowała: 

Marzena Robaczewska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
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