
Protokół Nr XXIV/17 

z sesji Rady Gminy Lubanie 

odbytej w dniu 30 czerwca 2017 roku 

 

Odegrano hymn „ Jeszcze Polska nie zginęła”   

Otwarcia obrad dokonała Pani Barbara Rolirad – Przewodnicząca Rady Gminy 

witając radnych oraz gości: 

- Wójta Gminy  Panią Larysę Krzyżańską, 

- Skarbnika Gminy Panią Lidię Kokowicz, 

- Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Marlenę Świeczkowską, 

- Sekretarza Gminy Panią Kamilę Hołtyn, 

- Prezesa Koła Emerytów i Rencistów Panią Krystynę Balcerzak, 

- Prezesa Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego Pana Jana Dziobę, 

- Księdza Kanonika Mariana Jarosa, 

- Prezesa Koła Kombatantów i Inwalidów Wojennych Pana Tadeusza 

Kurdubskiego, 

-    dyrektorów szkół i przedszkola,  

- kierowników jednostek organizacyjnych, 

- sołtysów, 

- wszystkich obecnych. 

 

Przewodnicząca rady gminy stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze 

udział 12 radnych, co stanowi wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał. 

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła propozycję porządku obrad XXIV 

sesji Rady Gminy Lubanie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
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4. Przyjęcie protokołu z  XXIII sesji Rady Gminy. 

5. Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 

2016: 

a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie, 

b) informacji o stanie mienia komunalnego, 

c) sprawozdania finansowego. 

d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii               

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy, 

e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu  

budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium  , 

f) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy                        

z wykonania budżetu gminy . 

6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2016 

rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 

rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2017. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego 

przy wykonaniu utwardzenia ciągów pieszych i miejsc postojowych przy 

drogach powiatowych. 

12. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów szkół i ich uczniów 

oraz wyników  z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017. 
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13. Przyjęcie informacji o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla 

młodzieży szkolnej przez szkoły i GOK. 

14. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania szkół na rok szkolny 

2017/2018 zgodnie  z reformą edukacji. 

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.  

16. Zakończenie obrad. 

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono. 

 

 Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych, głosów 

przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania Przewodnicząca Rady Gminy 

stwierdziła, że porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Lubanie został 

przyjęty. 

 

Do punktu 4 

Uwag do protokołu Nr XXIII/17 z sesji Rady Gminy Lubanie z dnia                       

27 kwietnia 2017 nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych , głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, 

że protokół z XXIII  sesji Rady Gminy zostały przyjęte bez poprawek. 
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Do punktu 5 

 Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła sprawozdanie                   

z wykonania budżetu za rok 2016, informację o stanie mienia komunalnego 

gminy oraz sprawozdanie finansowe. 

 

Pani wójt gminy przedstawiła uchwałę Nr 8/S/2017 Składu Orzekającego Nr 7 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2017 r.                     

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubanie 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Pan Grzegorz Skarupski przedstawił 

wniosek komisji rewizyjnej z dnia 15 maja 2017 r. o udzielenie absolutorium 

wójtowi gminy oraz opinię o wykonaniu budżetu gminy Lubanie za 2016 rok. 

 

Na sesję przyszła Pani Małgorzata Juchniewicz oraz Pani Barbara Budzyńska, 

na sali znajduje się 14 radnych. 

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła uchwałę Nr 5/Kr/2017 Składu 

Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy z dnia            

19 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Lubanie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubanie za 

wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. 

 

Do punktu 6 

 W dyskusji nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 

2016 rok oraz nad absolutorium dla wójta gminy udział wzięli: 

Wójt Gminy 

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Gminy, sołectwami, funkcjonującymi 

w gminie instytucjami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami 
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gospodarczymi dynamicznie zmieniamy naszą gminę. Dokonujemy zmian na 

wielu płaszczyznach. Zrealizowaliśmy kilka ważnych dla mieszkańców 

inwestycji. Mimo, że najwięcej potrzeb, szczególnie w zakresie budowy 

infrastruktury drogowej, jest w sołectwach położonych w zachodniej części, za 

drogą krajową nr 91, to staraliśmy się w 2016 r. prowadzić zrównoważony 

rozwój, tak aby w każdym sołectwie mieszkańcy mogli odczuć zmiany na 

lepsze. Konsekwentnie realizujemy program wyborczy. Bardzo dobrze 

gospodarujemy gminnym budżetem, który w 2016 roku po raz pierwszy 

mogliśmy zacząć  wzbogacać środkami zewnętrznymi pozyskanymi z Unii 

Europejskiej. 

I.  INFRASTRUKTURA DROGOWA  

Droga w Kaźmierzewie i Ustroniu  

 Przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Kaźmierzewo                    

i Ustronie.  

Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinkach o długości ponad 2,1 km                   

i stanowi ciąg komunikacyjny łączący miejscowości z drogami powiatowymi. 

Koszt zadania to 603.225,06 złotych. Otrzymaliśmy dotację w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, która zapewniła nam środki w kwocie blisko 384 

tys. zł. Pozostała część kwoty została pokryta ze środków budżetowych. 

Dofinansowanie mogła otrzymać droga, która spełniała następujące kryteria i 

uzyskać min. 9 pkt. W przypadku realizacji kilku dróg, każdy odcinek musiał 

spełnić kryteria.   

- połączenie z drogami wyższej kategorii (każdy odcinek łączy się z drogą 

powiatową) 3 pkt.  

- bezpośrednie połączenie z obiektami użyteczności publicznej (przystanek 

autobusowy, figurka - obiekt kultu religijnego) – 2 pkt.  

- bezrobocie wyższe lub równe średniej krajowej – 2 pkt. 

- kryterium regionalne – 4 pkt.  

Łącznie otrzymaliśmy 11 pkt., co umożliwiło uzyskanie dofinansowania.  
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O kolejności przyznania dofinansowania decydowała liczba punktów. Większa 

liczba punktów dała większą szansę na uzyskanie dofinansowania.   

  Przebudowa drogi gminnej Zosin – Przywieczerzyn 

Kolejna inwestycja drogowa została zrealizowana w miejscowościach 

Przywieczerzyn i Zosin. Istniejącą nawierzchnię zastąpiono nawierzchnią 

bitumiczną o szerokości 4m i obustronnym poboczem 2x0,75m. Koszt budowy 

wyniósł 171.868,69 zł. Zadanie zostało wykonane ze środków budżetu gminy.   

 Rozbudowa drogi gminnej Janowice – Kaźmierzewo 

Również w tym roku przebudowana została droga Janowice – Kaźmierzewo. 

Koszt zadania  wyniósł 324.568,03 zł. Inwestycja była współfinansowana przez 

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 71.250 zł. 

Pozostała kwota pochodziła z budżetu gminy. 

W wyniku oszczędności poprzetargowych  przebudowaliśmy 2 drogi 

gminne. 

Przebudowa drogi gminnej Lubanie – Włoszyca oraz przebudowa ciągu dróg 

gminnych w Lubaniu (w kierunku od centrum Lubania do dworca PKP). 

Były to niezbędne inwestycje ze względu na pogarszający się z każdym rokiem 

fatalny stan techniczny tych nawierzchni. Drogi te były budowane ok. 20 lat 

temu. Obydwie drogi zostały wykonane za kwotę 491 tys. zł. Środki na ten cel 

pochodziły z budżetu gminy.  

Budowa chodnika w Probostwie Dolnym. 

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, został wybudowany chodnik przy 

drodze powiatowej w Probostwie Dolnym. Zadanie powstało przy współudziale 

powiatu włocławskiego, który na ten cel przekazał materiały do budowy (kostkę 

brukową, krawężniki oraz obrzeża). Pozostałe materiały oraz wykonanie 

zapewniła Gmina. Chodnik wykonany został na odcinku istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, tak by służył mieszkańcom domostw przyległych do chodnika, 

zamiast terenom niezabudowanym. W przyszłości istnieje możliwość budowy 

kolejnego odcinka chodnika. 
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Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 301  

Starania Urzędu Gminy trwające od ubiegłego roku w zakresie odnowy drogi 

wojewódzkiej nr 301 przyniosły pozytywny skutek. Kilkakrotnie  zwracałam się 

do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o remont drogi wojewódzkiej nr 301, 

przebiegającej przez gminę Lubanie, przede wszystkich ze względu na 

mieszkańców poruszających się tą drogą. Zarząd Dróg Wojewódzkich  w dwóch 

etapach przebudował odcinek od drogi krajowej nr 91 w Janowicach do 

wiaduktu w Tadzinie. Celem przebudowy było poszerzenie istniejącej jezdni           

z 5,0 m do 6,0 m wraz z wykonaniem podbudowy. Zakres robót obejmował 

również odtworzenie rowów przydrożnych z przeznaczeniem jako rowy 

odparowujące. 

Remont drogi powiatowej w Probostwie Górnym.  

W wyniku pozytywnie przeprowadzonych rozmów przeze mnie z panem 

Starostą, Powiatowy Zarząd Dróg wyremontował odcinek drogi powiatowej              

o długości 500 m (w kierunku od stacji uzdatniania wody do cmentarza). 

 Organizacje ruchu drogowego.  

W trosce o bezpieczeństwo ruchu drogowego Gmina zaplanowała sukcesywne 

wdrażanie na drogach publicznych projektów organizacji ruchu. W 2016 roku 

zlecono opracowanie projektów dla pięciu odcinków dróg, kierując się 

interwencjami mieszkańców obserwujących zachowania kierowców. 

Nowa organizacja ruchu została wprowadzona w następujących 

miejscowościach: 

- w Mikorzynie,  

- w Ustroniu i Bodzi,  

- w Kolonii Janowskiej,  

- w Probostwie Dolnym,  

- w Mikanowie B. 
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II. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

  Budowa Przedszkola  

 Oprócz budowy dróg gminnych, równie ważną inwestycją jest budowa 

przedszkola. Pomimo reformy oświaty liczebność klas zmniejszy się tylko            

o 2 klasy trzecie obecnego gimnazjum, gdyż klasy 1 i 2 gimnazjum zamienione 

zostaną na klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Dlatego za dwa lata w gimnazjum 

pozostaną tylko 2 wolne pomieszczenia klasowe, które zostaną zaadaptowane 

m.in. na drugą salę językową. Ponadto pomieszczenia w obecnej szkole 

podstawowej są zbyt małe, by mogły pomieścić klasy starsze ośmioletniej 

szkoły podstawowej, a w budynku gimnazjum jest za mała liczebność klas               

o połowę, żeby pomieścić 16 klas szkoły podstawowej. W związku z tym nauka 

uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej będzie odbywała się w dwóch 

budynkach. Dlatego zasadna jest kontynuacja budowy przedszkola. W 2016 r. 

uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę. Na  sfinansowanie budowy 

ubiegamy się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Aktualnie ogłoszony został konkurs przez Urząd Marszałkowski na Inwestycje 

w infrastrukturę przedszkolną, w ramach którego mamy bardzo duże szanse 

uzyskać wsparcie finansowe. Konkurs ma charakter zamknięty z etapem 

preselekcji, co wydłuży etap oceny. W I etapie konkursu złożony przez Gminę 

wniosek aplikacyjny został pozytywnie rozpatrzony. Urząd Marszałkowski 

planuje rozstrzygnięcie konkursu  w II kw. 2017 r. 

Budowa świetlicy w Bodzi 

W miejscowości Bodzia powstała świetlica wiejska. Został postawiony budynek 

na bazie zabudowy kontenerowej wraz z kompletnym wyposażeniem: stoliki, 

krzesła, profesjonalne wyposażenie kuchni, taras. W wyniku przeprowadzonych 

negocjacji  uzyskaliśmy korzystną cenę zakupu całego zestawu: 105.000,00 zł. 

(cena wyjściowa 132.000,00 zł). Zadanie wykonano ze środków własnych 

gminy.  
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Dziękuję Panu Edwardowi Żychlewiczowi za zaangażowanie i wykonanie wielu 

prac wewnątrz budynku świetlicy. Dziękuję Panu Wojciechowi Kaszubskiemu 

za wykonane prace w tym ogrodzenie terenu. 

 Budowa boiska plażowego  w Gąbinku. 

 Rozwinęliśmy bazę sportową, tym razem w Gąbinku przy świetlicy dla 

młodzieży i dorosłych zostało wybudowane boisko do siatkówki plażowej. 

Doposażono place zabaw 

Każdego roku doposażamy place zabaw w centrum Lubania oraz place 

funkcjonujące przy świetlicach w Gąbinku i Kociej Górce. 

 Hala Sportowa 

Po raz pierwszy od roku 2002, kiedy to Hala Sportowa została oddana do 

użytku, pomalowaliśmy ściany i oczyściliśmy konstrukcję metalową wewnątrz 

hali. Zadanie zrealizowaliśmy prawie bezkosztowo, gdyż pozyskałam sponsora, 

który ufundował farbę, była to firma Plastmix, a wykonanie prac zostało 

zrealizowane w  ramach zatrudnienia pracowników robót publicznych i Urzędu 

Gminy. Ponieśliśmy tylko koszty wynajmu rusztowania. 

   III. EDUKACJA 

    W 2016 r. Gmina skutecznie skorzystała z możliwości dofinansowania zadań 

oświatowych w oparciu o środki unijne lub rządowe programy. Otrzymaliśmy 

dofinansowanie w następujących programach: 

Program ,,Bezpieczna+” 

 W celu poprawy bezpieczeństwa w Gimnazjum w Lubaniu wystąpiliśmy                

o dotację w ramach rządowego programu ,,Bezpieczna +”. Kuratorium oświaty 

w Bydgoszczy przyznało dotację dla szkoły w wysokości 12 tys. zł. Do tego 

dołożyliśmy środki własne w kwocie 3 tys. zł.  Celem programu  jest przede 

wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią. 

Zakupiony został sprzęt audiowizualny, odbyły się prelekcje, warsztaty                     

i wycieczki o tematyce bezpieczeństwa.  
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Szkolne gabinety pomocy przedlekarskiej 

 W I półroczu staraliśmy się o zwiększenie subwencji oświatowej na 

doposażenie szkół podstawowych. Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone,           

w związku z tym uzyskaliśmy dofinansowanie na doposażenie Szkół 

Podstawowych w Lubaniu, Przywieczerzynie i Ustroniu w zakresie szkolnych 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Otrzymaliśmy 

ponad 10 tys. zł, za które zakupione zostały wagi, termometry, ciśnieniomierze, 

apteczki i inne przedmioty wyposażenia gabinetów medycznych.       

 Sala językowa 

 Od września 2016 r. w Zespole Szkół w Lubaniu funkcjonuje nowoczesna sala 

językowa. Środki na zakup sprzętu elektronicznego zostały przekazane przez 

Radę Rodziców Zespołu Szkół w Lubaniu oraz z budżetu gminy. Udoskonaliło 

to technikę nauki języków obcych oraz zwiększyło stopień przyswajalności 

wiedzy przez uczniów. 

Nagrody dla uczniów 

   Po raz drugi w 2016 roku zostały rozdane nagrody dla uczniów, którzy 

osiągnęli sukcesy edukacyjne lub w szczególny sposób angażowali się w prace 

społeczne na rzecz szkoły i środowiska. W ciągu dwóch lat zostało 

nagrodzonych 34 uczniów. Nagrody zostały zakupione ze środków zebranych 

podczas balu charytatywnego organizowanego przez Wójta Gminy, przy 

współpracy z Zespołem Szkół oraz Gminny Ośrodkiem Kultury w Lubaniu. 

Wszystkim uczestnikom balu oraz osobom zaangażowanym w organizację tego 

przedsięwzięcia serdecznie dziękuję. 

Półkolonie 

W Zespole Szkół w Lubaniu zorganizowano zimowe i  letnie półkolonie, które 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mogły w nich uczestniczyć chętne 

dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Z takiej formy wypoczynku 

skorzystało w 2016 r. ok. 170 dzieci. Dzieci zwiedzały ciekawe miejsca naszego 

regionu, poznały ich historię i krajobraz. Uczestniczyły w atrakcyjnych 
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zajęciach edukacyjnych.  Półkolonie finansował Urząd Gminy w ramach 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. 

    IV. KULTURA  

     Gminny Ośrodek Kultury stał się jednostką tętniącą życiem, o bogatej ofercie 

imprez. W 2016 roku zrealizowano następujące inicjatywy: Orszak Trzech 

Króli, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bal Charytatywny, 

tematyczne warsztaty dla najmłodszych w ramach ferii zimowych z Gok-iem, 

koncert z okazji święta zakochanych, wiele atrakcji z okazji Dnia Kobiet, 

Wielkanocną zabawę taneczną, spotkanie modlitewno-muzyczne pod 

pomnikiem w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, piknik dla najmłodszych oraz 

zabawę taneczną dla dorosłych  z okazji „Majówki”,  Gminny Dzień Dziecka, 

Gminny Konkurs Talentów, piknik „Lubanie na sportowo” oraz zakończenie 

Turnieju Dzikich Drużyn, piknik pt. „Polsko-Kazachstańskie spotkanie                     

z tradycją kujawską”, uroczystość przy pomniku pułkownika Jerzego 

Pieszkańskiego z okazji Narodowego Święta Wojska Polskiego, spotkanie               

z astronomem polskiego pochodzenia Jamesem Pawelczykiem, „Wakacje                

z GOK-iem”, czyli tematyczne warsztaty dla dzieci oraz wycieczkę do 

płockiego ZOO, Parafialno-Gminno-Powiatowe Dożynki z gwiazdą wieczoru 

zespołem „Brathanki”, II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej, koncert 

„Kapeli z szaconkiem” z okazji Narodowego Święta Odzyskania 

Niepodległości,  Mikołajkowy Turniej Play Station oraz szkolenie „na elfa”,             

I Gminną Wigilię, koncert „Pamiętamy o Tobie Święty Mikołaj i Ja”                       

z gościnnym udziałem finalisty programu „Mam talent” Konego, Bal 

Sylwestrowy. 

Ponadto w okresie wakacyjnym funkcjonuje plac leżakowy. Uruchomiono 

również salę gier i zabaw, w której stanął nowy stół bilardowy, stół tenisowy, 

cymbergaj oraz piłkarzyki. W ciągu roku szkolnego GOK prowadził zajęcia 

nauki gry na akordeonie, gitarze, pianinie, warsztaty matematyczne, taneczne              
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i wokalne. Dzieci biorą udział w konkursach wokalnych na różnych szczeblach, 

reprezentując tym samym godnie naszą gminę. 

 V. OSZCZĘDNOŚCI. BUDŻET 

W grudniu 2015 r. wystąpiłam do Urzędu Skarbowego we Włocławku                  

z wnioskiem o zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z zadaniami 

własnymi gminy. Odzyskaliśmy w 2016 r. ok. 630 tys. zł. Dzięki temu 

działaniu, w tym roku mogliśmy zrealizować więcej zadań inwestycyjnych, 

m.in. budowę drogi Zosin – Przywieczerzyn, przebudowę drogi we Włoszycy, 

przebudowę ciągu dróg gminnych w Lubaniu (w kierunku od centrum Lubania 

do dworca PKP), budowę świetlicy w Bodzi. W budżecie przyjętym na 2016 r. 

planowaliśmy częściowe zaciągnięcie kredytu na budowę drogi Kaźmierzewo-

Ustronie w wysokości 127 tys. oraz na budowę drogi Janowice-Kaźmierzewo            

w wysokości 116 tys. Dzięki odzyskanym środkom z podatku VAT zadania te 

wykonaliśmy bez zaciągania kredytów. 

 PKP 

W związku z prowadzoną przez PKP modernizacją linii kolejowej został 

wzmożony ruch transportu drogowego na drogach gminnych. Najbardziej 

pogorszył się stan drogi w Probostwie Górnym, w kierunku od Lubania do 

Włoszycy. W związku z tym Wójt Gminy przeprowadziła negocjacje z PKP 

PLK S.A. z Gdańska oraz głównym wykonawcą tych prac firmą Torpol S.A.              

z Poznania. Negocjacje były trudne, kilkuetapowe, ale zakończone sukcesem. 

Wszystkie warunki postawione przeze mnie zostały zaakceptowane przez firmę. 

Zostało podpisane porozumienie z Zarządem firmy Torpol, który zobowiązał się 

do wyremontowania (położenie nowego dywanika z masy bitumicznej) całego 

odcinka drogi ok. 850 m. w 2017 roku. Dodatkowo w ramach zabezpieczenia 

firma wpłaciła na konto Gminy kaucję w wysokości 150 tys. zł. 

Lokaty 

Dbałość o środki budżetu gminy przejawia się m. in. w tym , że jako Wójt 

negocjuję warunki każdej umowy, której nie dotyczą zamówienia publiczne tzn. 
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przetargi oraz skutecznie poszukuje sponsorów na różnego rodzaju 

przedsięwzięcia, np. na organizację dożynek pozyskałam od sponsorów środki 

w wysokości prawie 14 tys. zł. Dzięki temu zostają zaoszczędzone pieniądze             

z budżetu gminy. W zarządzaniu finansami gminnymi liczy się każda decyzja 

służąca pomnażaniu środków publicznych. Dlatego w 2016 r. założyliśmy 

lokaty bankowe na kwotę 2 mln zł. Przez rok zarobiliśmy przeszło 8 tys. zł. 

  VI.  POMOC SPOŁECZNA  

W związku z realizacją Rządowego Programu ,,Rodzina 500+”. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Dział Świadczeń już od 15 kwietnia br. 

uruchomił pierwszą wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, którego celem 

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka,             

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Wniosków           

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ złożyło 380 rodzin.  

Z terenu Gminy Lubanie ze świadczeń skorzystało  361 rodzin, w tym 534 

dzieci. 

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Dział Świadczeń Rodzinnych 

wypłacił kwotę 2.263.153,00 zł.   

 Miesięcznie wypłacane świadczenia wynoszą ok. 250 tys. zł.   

    VII. BEZPIECZEŃSTWO 

     Strzeżony przejazd kolejowy  

Jako Wójt Gminy Lubanie występowałam z apelem do PKP PLK S.A. o zmianę 

kategoryzacji przejazdów kolejowych położonych w naszej Gminie. W 2016 r. 

po blisko 30 latach przejazd Lubanie - Parcele zmienił kategorię z D na B i stał 

się przejazdem strzeżonym. Z pewnością działania te w znacznym stopniu 

poprawiły bezpieczeństwo, szczególnie mieszkańców poruszających się tą 

drogą. Zmiana kategorii pozostałych przejazdów nastąpi w 2017 roku. Przez 

cały rok 2016 trwały prace kolejowe w związku z wymianą toru II. W 2017 r. 

trwają prace związane z remontem toru I. 
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 Lustra drogowe 

W porozumieniu z radnymi na prośby mieszkańców w  miejscowościach 

Sarnówka, Tadzin, Probostwo Górne, Gąbinek i w Lubaniu k. dawnego banku, 

zamontowane zostały nowe lustra drogowe. 

Oświetlenie uliczne 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego gmina Lubanie inwestuje                   

w oświetlenie. Pierwsze w gminie lampy fotowoltaiczne zostały 

zamontowane  w ilości 23 sztuk. 

W porozumieniu z radnymi rozmieściliśmy je w następujących lokalizacjach: 

- 5 szt. w Kaźmierzewie,  

- 4 szt. Lubaniu i Mikanowo, 

- 3 szt. w Kociej Górce,  

- 4 szt. w Probostwie Górnym, przy drodze gminnej w kierunku Siutkówka, 

- 5 szt. w Kucerzu, 

- 2 szt. w Gąbinku.  

 Inwestujemy też w tradycyjne oświetlenie drogowe  

Podpisaliśmy umowę z Energą Oświetlenie na budowę nowej infrastruktury 

oświetleniowej w ilości 30 lamp. W 2016 roku zostało zamontowanych 12 lamp:             

w Probostwie Dolnym - 6 lamp, w Ustroniu – 3 lampy, Probostwo Górne – 

Barcikowo - 2 lampy, Mikanowo A – 1 lampa. 

Kładka nad autostradą 

Do Urzędu Gminy wpłynęło w 2015 r. pismo nadesłane przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z informacją                          

o przystąpieniu do opracowania dokumentacji projektowej budowy kładki dla 

pieszych w miejscowości Przywieczerzyn nad Autostradą A1. W 2016 r. roku 

GDDKiA wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę projektu kładki łącząca 

Janowice z Przywieczerzynem. Dokumentacja powstała w I połowie 2016 r.,           

a w lipcu zostało przez wojewodę wydane pozwolenie na budowę. Jako Wójt  
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Gminy uczestniczyłam w spotkaniach dotyczących budowy tego obiektu, 

wnosząc swoje uwagi do projektu kładki.  

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo   

 W minionym roku wszystkie jednostki OSP działające na terenie   gminy 

zostały doposażone w sprzęt ratowniczy. 

Jednostka OSP Janowice zakupiła w 2016 r. roku mundury strażaka gabardyna, 

.czapki rogatywki,  sznury galowe, hełmy Calisia-Vulcan. Otrzymała też 

bezpłatnie od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej aparat ochrony 

dróg oddechowych.  

Jednostka OSP Lubanie zakupiła: węże hydrauliczne, ubrania koszarowe, 

ubrania specjalne Dragon, mundury, koszule, hełm Calisia-Vulcan, dystynkcje 

strażackie. 

Jednostka OSP w Ustroniu zakupiła: osprzęt do aparatu powietrznego, 

stabilizator głowy, deskę ortopedyczną, maszt oświetleniowy, czapki rogatywki, 

dystynkcje strażackie.  

VIII.  OCHRONA ŚRODOWISKA 

   Przydomowe oczyszczalnie ścieków  

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z dofinansowania w wysokości 50% 

ze środków  budżetu gminy do instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.                 

W budżecie gminy przeznaczono na ten cel 30 tys. złotych. W 2016 roku Gmina 

Lubanie przyznała dofinansowanie do wszystkich złożonych wniosków. Zostało 

wybudowanych 8 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę łącznie 

26.901,31 zł. Oczyszczalnie zostały wybudowane w Barcikowie, Mikorzynie, 

Probostwie Dolnym, Siutkówku, Kucerzu, Probostwie Górnym, Janowicach. 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

Gmina Lubanie w 2016 r. uzyskała 100% refundacji kosztów z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.  Przyjęliśmy  

20 wniosków - dotyczących w szczególności 16 budynków mieszkalnych,                
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3 budynków gospodarczych oraz odbioru już zdemontowanych, zalegających na 

posesjach płyt azbestowo-cementowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 

28.362,36 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, 

wyłoniliśmy wykonawcę - firmę GRONEKO. W ramach przedsięwzięcia 

usunięto 47,165 Mg wyrobów zawierających azbest.  

 Odbiór odpadów komunalnych 

W grudniu 2015 r. w przetargu wybraliśmy wykonawcę, który świadczył usługi              

w 2016 roku. W drugim postępowaniu uzyskaliśmy korzystną cenę 26800 

zł/mies. Była to cena o 10% niższa w stosunku do najkorzystniejszej oferty               

z pierwszego postępowania (29500 zł/mies.) Przetarg wygrała firma Zakład 

Usług Komunalnych z Baruchowa.  

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

 Pierwszym etapem realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej jest 

zamontowanie modułu fotowoltaicznego o mocy 3,08 KW na dachu Urzędu 

Gminy wraz z telebimem pokazującym ilość wyprodukowanego prądu przez 

ogniwa słoneczne. Przyczyniło się to do zmniejszenia kosztów poniesionych            

w związku  z zużyciem energii elektrycznej.  

IX. POZOSTAŁE: 

 Darmowe porady prawne dla wszystkich mieszkańców organizowane są                    

w Urzędzie Gminy już drugi rok. Jest to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa,         

o czym świadczy duża liczba osób, korzystających z pomocy prawnej. 

SPORT 

Klub LTP realizuje swoje cele statutowe poprzez współdziałanie z władzami 

sportowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych 

warunków do uprawiania sportu.  

Dziękuje Prezesowi LTP Panu Janowi Dziobie za zaangażowanie i pracę 

społeczną na rzecz klubu. 
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ZDROWIE 

We wrześniu 2016 r. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 

deklarację przystąpienia do Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  

w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-

pomorskim  w roku 2017. Program obejmuje 40 dzieci od 24 miesiąca do 36 

miesiąca r. ż. Szczepienia sfinansowane zostaną z budżetu województwa                  

i budżetu gminy w proporcjach 50:50. Kwota dofinansowania programu                  

z budżetu gminy wynosi 6.000,00 zł.  

X. WAŻNE SPOTKANIA, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI 

Rok 2016 zaowocował wieloma wyjątkowymi, wartymi podkreślenia 

wydarzeniami.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubaniu 

Dużym osiągnięciem jest zapoczątkowanie oddziału Kujawsko – Dobrzyńskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inicjatorem powstania jest Wójt Gminy 

Lubanie. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się 16 

listopada 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu, podczas której został 

podpisany akt założycielski UTW Oddział Lubanie. Liczba słuchaczy wzrasta, 

obecnie wynosi  49 członków.  

Wizyta amerykańskiego astronauty 

W maju w naszej Gminie mieliśmy zaszczyt gościć Jamesa Pawelczyka – 

amerykańskiego neurofizjologa i astronautę polskiego pochodzenia. Przodkowie 

Jamesa pochodzą z naszej gminy. Kosmonauta, opowiadał o swojej wizycie                    

w kosmosie, odwiedził rodzinne strony swoich przodków, cmentarz, Kościół 

Parafialny oraz spotkał się z mieszkańcami gminy i uczniami ZS w Lubaniu. 

 W sierpniu 2016 roku odbyło się "Polsko-Kazachstańskie spotkanie                     

z tradycją kujawską". Cel spotkania był wyjątkowy, gdyż obok kultywowania 

tradycji kujawskiej mieliśmy zaszczyt przywitać naszych szanownych gości             

z Kazachstanu, którzy przebywali w naszej gminie dzięki zaangażowaniu               

P. Radosława Budzyńskiego  
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 Parafialno-Gminno-Powiatowe Dożynki były istotnym wydarzeniem                   

w życiu społecznym naszej gminy. Oprócz barwnych korowodów 

dożynkowych, dzieł wystawców rękodzielnictwa i twórców wyrobów 

regionalnych najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mieli okazję spotkać 

bohaterów „Krainy lodu”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Brathanki”. Po raz 

pierwszy Tłocznia Gazu EuRoPol Gaz s.a.  przeznaczyła znaczną kwotę 

finansową na działalność kulturalną, wspierając organizację dożynek.  

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 

W listopadzie miała miejsce II edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Religijnej, w którym udział wzięło 90 uczestników z całej Polski. Gościem 

specjalnym festiwalu była gwiazda programu telewizyjnego „Jaka to melodia”, 

piosenkarka Aneta Figiel.  

I Gminna Wigilia 

W roku 2016 po raz pierwszy zorganizowaliśmy gminną wigilię, podczas której 

obejrzeliśmy przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z przedszkola 

samorządowego, podzieliliśmy się wspólnie opłatkiem i złożyliśmy świąteczne 

życzenia. Dzięki zaangażowaniu radnych Gminy Lubanie, sołtysów, 

pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek samorządowych mogliśmy 

skosztować przepysznych potraw świątecznych. Spotkaniu towarzyszył 

kiermasz prac świątecznych przygotowanych przez dzieci ze szkół oraz 

przedszkola samorządowego.  

   Podziękowania 

Dziękuję radnym za bardzo dobrą i co najważniejsze zgodną współpracę, za 

systematyczny przekaz informacji, który jest podstawą bardzo dobrego 

funkcjonowania Rady Gminy i Urzędu Gminy. Sprawy i problemy 

mieszkańców radni zgłaszają na bieżąco, nie tylko podczas sesji, dlatego jako 

Wójt mogę reagować jak najszybciej. Dziękuję Przewodniczącej Rady Gminy 

za pomoc, wsparcie i  wzorową współpracę, za fachowe przewodniczenie 



19 

 

Radzie Gminy. Dziękuję sołtysom za zaangażowanie w sprawy społeczne 

mieszkańców, bieżące zgłaszanie potrzeb i wszelką pomoc. 

 Dziękuję Kierownikom Jednostek, dyrektorom szkół i przedszkola, 

pracownikom oraz wszystkim prezesom instytucji i organizacji działających na 

terenie gminy i współpracujących z Urzędem Gminy za rzetelną                          

i odpowiedzialną, często społeczną pracę dla dobra mieszkańców. 

Bardzo serdecznie chciałabym podziękować pracownikom Urzędu Gminy za 

wzorowe i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, za wspaniałą atmosferę 

pracy i przyczynianie się do tworzenia pozytywnego wizerunku Urzędu Gminy. 

Dziękuję firmom, prywatnym przedsiębiorcom za wsparcie finansowe różnych 

działań, prowadzonych przez instytucje działające na terenie naszej gminy. 

Dziękuję  mieszkańcom i wszystkich osobom, które rozumieją i wspierają 

działania samorządu gminnego. Dobre słowo zawsze motywuje do jeszcze 

większej aktywności i zaangażowania, a mnie osobiście najwięcej satysfakcji 

sprawia fakt załatwienia indywidualnych spraw czy problemów mieszkańców. 

Podsumowując, uważam, że był to dobry rok dla gminy, bogaty w inwestycje       

i z tego powodu możemy być dumni. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Szanowni Państwo wysłuchaliśmy przed chwilą analizy dokumentów  

związanych z wykonaniem budżetu gminy za rok 2016 a więc : sprawozdania          

z wykonania budżetu gminy Lubanie , informacji o stanie mienia komunalnego, 

sprawozdań finansowych, wniosku Komisji Rewizyjnej, które rzetelnie i jasno 

przedstawiają informacje do oceny sytuacji majątkowej gminy. Wszystkie one 

uzyskały pozytywną opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i zostały 

sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Wymóg zawarty w ustawie               

o finansach publicznych został w 2016 roku spełniony. Wynik budżetu za 2016 

rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 846.365 zł, przy 

planowanym deficycie w kwocie 421.449 zł. Wójt Gminy realizując zadania 

związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, rzetelności            
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i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Po raz pierwszy 

budżet w 2016 roku mogliśmy wzbogacać środkami zewnętrznymi pozyskanymi 

z Unii Europejskiej , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego i Powiatu Włocławskiego.  

Pani Wójt prowadzi zrównoważony rozwój,  tak aby w każdym sołectwie 

widoczne były inwestycje. Oprócz  wielu dużych i ważnych inwestycji bez 

wątpienia pozostaje fakt załatwiania bardzo dużej ilości spraw indywidualnych 

naszych mieszkańców, które z punktu widzenia problemu jednego mieszkańca 

są niewątpliwie najważniejsze. Jej "oczkiem w głowie" jest bezpieczeństwo                  

i zdrowie mieszkańców. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu gmina jest 

przyjazna seniorom. Dba o bogatą ofertę i działalność kulturalno-oświatową. 

Pozostaje otwarta na nowoczesne,  ekologiczne rozwiązania. Dbałość o środki 

budżetu gminy przejawia m.in. w negocjacji warunków każdej umowy, której 

nie dotyczą zamówienia publiczne tzn. przetargi, skutecznie poszukuje 

sponsorów na różnego rodzaju przedsięwzięcia. W zarządzaniu finansami gminy 

liczy się każda decyzja służąca pomnażaniu środków publicznych. 

Proszę o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy  

za rok 2016. 

 

Innych uwag nie zgłoszono. 

 

Do punktu 7 

 Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2016 rok. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 



21 

 

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 14 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, 

że została podjęta uchwała Nr XXIV/139/17 w sprawie rozpatrzenia                          

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                       

z wykonania budżetu Gminy Lubanie za 2016 rok. 

 

Sesję opuściła Pani Izabela Zakrzewska, na sali znajduje się 13 radnych. 

 

Do punktu 8 

 Przewodnicząca rady gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych,              

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca rady gminy stwierdziła, 

że została podjęta uchwała Nr XXIV/140/17 w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Serdecznie dziękuję i jestem ogromnie wdzięczna Pani Wójt Larysie 

Krzyżańskiej za całoroczną, owocną prace i bardzo dobrą współpracę, która 

przyniosła pozytywne efekty. Gratuluję w imieniu radnych Pani wójt i jej 

pracownikom efektywnej pracy w roku ubiegłym. 
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Życzymy Pani wójt dalszej wytrwałości, rzetelności i udanej współpracy                   

z właściwymi jednostkami podczas realizacji kolejnych budżetów gminy. 

 

Pani wójt gminy odebrała gratulacje i kwiaty z rąk przewodniczącej rady gminy, 

radnych, pracowników urzędu,  jednostek organizacyjnych gminy oraz 

sołtysów. 

 

Przewodnicząca rady gminy ogłosiła 15 minutową przerwę. 

 

Do punktu 9 

Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska przedstawiła 

projekt uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Lubanie na lata 2017 – 2024.  

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca  rady gminy 

stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/141/17 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2017 – 2024. 

 

Do punktu 10 

 Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2017 

rok. 

 

Sesję opuścił Pan Grzegorz Skarupski, na sali znajduje się 12 radnych. 
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Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca  rady gminy 

stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/142/17  zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2017 rok. 

 

Na sesję wrócił Pan Grzegorz Skarupski, na sali znajduje się 13 radnych. 

 

 Do punktu 11 

 Pani wójt przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla 

Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu utwardzenia ciągu pieszego i miejsc 

postojowych przy drodze powiatowej. 

 

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania przewodnicząca  rady gminy 

stwierdziła, że została podjęta uchwała Nr XXIV/143/17  w sprawie 

udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu 

utwardzenia ciągu pieszego i miejsc postojowych przy drodze powiatowej. 
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Do punktu 12 

 Informacje w sprawie osiągnięć, problemów szkół i ich uczniów oraz 

wyników z egzaminu gimnazjalnego w placówkach oświatowych w roku 

szkolnym 2016/2017 przedstawili ich dyrektorzy w następującej kolejności: 

Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie, 

Pani Anna Płażewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu, 

Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Mam prośbę do Pana Dyrektora, by na posiedzenie Komisji Oświaty, które 

odbędzie się w miesiącu sierpniu przygotował bliższą analizę wyników 

egzaminu gimnazjalnego, które nie są zadawalające. Może uda się Państwu 

wypracować jakieś rozwiązanie, które wpłynie w przyszłości na polepszenie 

wyników. 

 

Innych uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania  przewodnicząca rady gminy 

stwierdziła, że informacje w sprawie osiągnięć, problemów szkół i ich 

uczniów oraz wyników z egzaminu gimnazjalnego w placówkach 

oświatowych  w roku szkolnym 2016/2017 zostały przyjęte. 

 

Do punktu 13 

 Informacje o organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla młodzieży 

szkolnej gminy Lubanie przedstawili: 

Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie, 
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Pani Anna Płażewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu, 

Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu. 

Pani Maja Kołtońska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 

 

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono. 

 

Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 13 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania  przewodnicząca rady gminy 

stwierdziła, że informacje organizacji czasu wolnego w czasie wakacji dla 

młodzieży szkolnej gminy Lubanie zostały przyjęte. 

 

Do punktu 14 

 Informacje dotyczące przygotowania szkół na rok szkolny 2017/2018 

zgodnie z reformą edukacji przedstawili: 

Pani Laura Andrzejczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywieczerzynie, 

Pani Anna Płażewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ustroniu, 

Pan Janusz Szałek – Dyrektor Zespołu Szkół w Lubaniu. 

 

Sesję opuściła Pani Magdalena Łapciak, na sali znajduje się 12 radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Chciałam złożyć serdeczne podziękowania dyrektorom szkół oraz 

nauczycielom, którzy motywują  i przygotowują uczniów do konkursów. Mamy 

zdolną młodzież, która poprzez udział w licznych konkursach promuje naszą 

gminę. 

 

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono. 
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Za przyjęciem informacji w przedstawionym brzmieniu głosowało 12 radnych, 

głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. 

 

Na podstawie wyników głosowania  przewodnicząca rady gminy 

stwierdziła, że informacje dotyczące przygotowania szkół na rok szkolny 

2017/2018 zgodnie z reformą edukacji zostały przyjęte. 

  

Do punktu 15 

 W ramach punktu interpelacje, zapytania i wolne wnioski głos zabrały 

następujące osoby; 

Wójt Gminy 

Dziękuję bardzo Radzie Gminy za udzielenie mi absolutorium, za gratulacje, 

podziękowania za moją pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Dziękuję za 

zaufanie, za bardzo dobrą współpracę, ale przede wszystkim za brak 

,,uprawiania polityki”, dzięki czemu możemy wspólnie bardzo dobrze rozwijać 

naszą gminę. 

Przyłączam się do gratulacji dla dzieci, nauczycieli oraz instruktorów 

przygotowujących młodzież do konkursów. 

Dziękuję sołtysowi Panu Kazimierzowi Zimnemu za zaangażowanie podczas 

zagospodarowania terenu wkoło świetlicy w Bodzi oraz za pomoc w pracach 

wewnątrz budynku. 

Chciałabym przekazać kilka ważnych informacji dotyczących spraw bieżących 

gminy.  

1. W sprawie zamiany działek z Nadleśnictwem Włocławek, dotyczy m.in. drogi 

asfaltowej prowadzącej do Ustronia, chciałabym poinformować, że trwają  

negocjacje - doszło do różnicy zdań w zakresie obowiązku odprowadzenia 

podatku VAT od wartości zamienianych działek (zamiana jest rozumiana jako 

jednoczesna sprzedaż działek przez obie strony transakcji, powstaje zatem 
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obowiązek podatkowy); zostało ustalone, że gmina wystąpi do urzędu 

skarbowego o interpretację indywidualną. 

2. Zakup działki pod budowę świetlicy w Mikanowie 

Wstępnie ustalono położenie działki projektowanej pod świetlicę. Czekamy na 

dostarczenie dokumentów geodezyjnych w celu rozpoczęcia procedury 

podziału. 

3. W sprawie budowy kładki dla pieszych przez GDDKiA, chciałabym 

przekazać, że na stronie GDDKiA, pojawiła się informacja o wyborze 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy budowy - konsorcjum firm Vistal z Gdyni. 

Koszt budowy blisko 6,5 mln zł.  Termin wykonania 165 dni od czasu 

podpisania umowy z ewentualną przerwą ze względu na warunki atmosferyczne 

od 15.12.2017 r. do 15.03.2018 r. 

4. Zakończono montaż znaków w związku z wprowadzeniem na 5 drogach 

gminnych nowych organizacji ruchu drogowego, w tym dodatkowych znaków, 

na życzenie radnych - wskazujących dojazd do miejscowości, numeracje 

porządkową, itp. 

5. W czerwcu wykonaliśmy przegląd przejazdów kolejowych, polegający na 

sprawdzeniu widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. Jest to 

obowiązek coroczny. 

Zostaliśmy przez kolej zobowiązani do wykonania dodatkowego pomiaru ruchu 

na przejazdach - termin zostanie ustalony odrębnie. 

W związku z pracami prowadzonymi przez PKP, przebudową w tym roku toru I, 

główny wykonawca firma Torpol, zobowiązała się do naprawy dróg, którymi 

firma ta, jak i pozostali podwykonawcy poruszali się podczas wykonywania 

robót. Obecnie prace nie zostały zakończone i potrwają do listopada tego roku. 

Wszelkie ubytki w drogach, uszkodzone przepusty, itp. m.in. w Barcikowie czy 

w Lubaniu zostaną naprawione. 

6. W sprawie różnych interwencji zebranych podczas spotkań sołeckich                     

i  wniosków od mieszkańców: 
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- złożyłam stosowne pismo do GDDKiA i PZD o poprawę oznakowania drogi 

powiatowej i skrzyżowania DK 91 z drogą powiatową, przebiegającej przez 

Ustronie - z uwagi na "zabłąkane" samochody ciężarowe; w odpowiedzi 

otrzymałam pismo, w którym GDDKiA stoi na stanowisku, że problem nie 

istnieje. Natomiast Powiatowy Zarząd Dróg odpowiedział, że dokona przeglądu 

oznakowania. 

- wystąpiłam z pismem do PZD o dokonanie zmian w oznakowaniu na drogach 

powiatowych - w Mikanowie znak "dzikie zwierzęta" -wniosek został 

uwzględniony oraz w Gąbinku-Kucerzu – znak ograniczenie prędkości.                  

W odpowiedzi - PZD zastosuje ograniczenie prędkości  lub rozważy 

przesunięcie znaków "teren zabudowany". 

- złożyłam pismo do PZD o poprawę przepustowości rowu w Mikanowie. Prace 

zostaną wykonane. 

7. Podpisałam aneks do  umowy z Energą Oświetlenie zwiększający zakres 

budowy nowej infrastruktury oświetleniowej. Zgodnie z ustaleniami z radnymi, 

zostało zamontowane nowe oświetlenie w Mikanowie A – 1 lampa k. p. 

Czałpińskiego, w Kociej Górce – 3 lampy k.p.Słomczewskiego, Janowice – 

Kozłowo – 1 lampa, Probostwo Dolne - 2 lampy, 2 lampy w Kaźmierzewie 

k.p.Foks. 

8. Rozpoczęły się prace remontowe na drodze  powiatowej przy cmentarzu. 

Powiatowy Zarząd Dróg położy nową nawierzchnię bitumiczną, krawężniki 

oraz przekaże gminie materiały brukarskie w celu położenia nowej nawierzchni 

parkingu przy cmentarzu. Przy współudziale środków Starostwa Powiatowego 

planowana jest również budowa chodnika w Gąbinku. 

9. Dnia 4 czerwca odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia 

węgielnego pod budowę nowego przedszkola. Dziękuję radnym i sołtysom, 

dyrektorom szkół i przedszkola oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w tej 

ważnej dla całej społeczności uroczystości, szczególnie rodzicom i dzieciom                



29 

 

z przedszkola. Budowa postępuje zgodnie z planem. Zalane zostały fundamenty, 

stawiane są ściany. 

10. Razem z radnym powiatu włocławskiego, p. Mariuszem Bladoszewskim 

finalizujemy sprawę zamówienia tablicy informacyjnej, dotyczącej 

prowadzonych wykopalisk na terenie Bodzi. Jako wójt złożyłam stosowne 

pismo do Starosty Powiatu. Zostało pozytywnie rozpatrzone. Obecnie został 

wykonany projekt tablicy. Dziękuję panu radnemu za załatwienie 

dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w wysokości 1500 zł , pozyskanie 

informacji oraz szczególne zaangażowanie w tę sprawę. 

11. 19 czerwca odbyło się w GOK -u uroczyste zakończenie roku 

akademickiego UTW Oddział Lubanie. Od października można zapisywać się 

na kolejny rok akademicki. 

12. Zazwyczaj wszystkie większe imprezy odbywają się w Lubaniu. 

Chciałabym, aby inne miejscowości też były zauważone, dlatego w tym roku 

zorganizujemy 29 lipca piknik rodzinny w Gąbinku. W następny roku 

wybierzemy inną miejscowość naszej gminy. Chciałabym, aby ta zmiana 

miejsca stała się tradycją. 

13. Parafialno – gminne dożynki odbędą się 26 sierpnia na stadionie w Lubaniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Pragnę przedstawić prośbę radnej Pani Magdaleny Łapciak, która prosi                   

o wsparcie finansowe dla Kamila Woźniaka mieszkańca Gąbinka, na zakup 

aparatu do mierzenia krzepliwości krwi. 

Kamil jest po operacji serca, miał wymienianą zastawkę aortalną oraz 

protezowanie aorty wstawką naczyniową. Krzepliwość krwi Kamil musi badać 

regularnie do końca życia, aparat ten pomógłby mu przeprowadzić badanie           

w domu co spowodowałoby szybką diagnostykę i ochroniło żyły. Aparat ten 

kosztuje kilka tysięcy złotych i nie jest refundowany. Wczoraj Pani 17.wójt oraz 

koleżanki i koledzy radni wspomogli finansowo Kamila za co serdecznie 

dziękuję. W zamian za pomoc mama Kamila zrobiła ozdoby z papieru – 
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orgiami, których zostało już niewiele. Gdyby byli Państwo chętni do wsparcia 

finansowego to serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję.  

Ze swej strony dziękuję Pani wójt za zamontowane lampy. 

Zakończył się rok szkolny. W porządku obrad dzisiejszej sesji nie przewidziano 

wystąpienia Pani dyrektor przedszkola. Pani dyrektor, nauczycielom                          

i pracownikom przedszkola składam podziękowania za pracę. Z wiadomych 

powodów wiem, iż w przedszkolu odbywa się wiele konkursów i ogólnie dzieje 

się dużo. 

 

Innych interpelacji, zapytań i wniosków nie zgłoszono. 

 

Do punktu 16 

Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad  stwierdziła, że porządek 

obrad został wyczerpany w związku z czym dokonała zamknięcia XXIV sesji 

Rady Gminy Lubanie. Podziękowała serdecznie wszystkim za przybycie i udział          

w obradach. 

 

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Lubaniu i trwała od     

godz. 11
00

 do godz.14
20

. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Przewodnicząca Rady Gminy  

 Barbara Rolirad 

Protokołowała 

Inspektor ds. obsługi rady gminy 

Aleksandra Bednarek 

 

 
 

 


