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1. Wstęp 
 

Szanowni Państwo,  

przedkładam Państwu roczny raport o stanie gminy Lubień Kujawski  

za rok 2020, podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz rozwoju 

gminy Lubień Kujawski. Dokument został opracowany w związku  

z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713,  poz. 1378).  

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 2020, w kompleksowy sposób opisuje stan 

gminy, koncentrując się na najważniejszych obszarach, nie tylko finansowym, ale i polityki 

społecznej, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz 

funduszu sołeckiego. Niniejszy raport umożliwia poznanie wyznaczonych kierunków działania 

i celów, a także osiągniętych rezultatów i uzyskanych efektów. Rok 2020 był rokiem trudnym, 

pełnym wyzwań, spowodowanych pandemią Covid-19, a mimo to udało się zrealizować 

większość zamierzonych celów. Mam nadzieję, że kolejny rok zaowocuje kolejnymi dobrymi 

pomysłami i pomyślnymi inwestycjami. Dziękuję za miniony czas, za pomysły, zaangażowanie 

i dbałość o nasze wspólne dobro. 
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2. Zarządzanie Gminą 

2.1 Burmistrz, Skarbnik, Kierownicy Referatów,  

 

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Pan Marek Wiliński 

Zastępca Burmistrza Pan Jakub Tomczak 

Skarbnik Lubienia Kujawskiego Pani Wanda Mordzak 

Sekretarz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim Pani Jolanta Mielczarek 

Kierownik Referatu Finansowego Pani Monika Matusiak 

Kierownik Referatu Oświaty Pani Magdalena Szarwas 

 

2.2 Rada Miejska 

 

Skład Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim kadencji 2018 - 2023 

1. Marek Małachowski – Przewodniczący Rady 

2. Jolanta Grauman  - Wiceprzewodnicząca Rady 

3. Mirosław Gawłowski 

4. Mieczysław Gientka 

5. Wiesław Gontarek 

6. Hubert Jankowski 

7. Jacek Kosmalski 

8. Lech Kraszewski 

9. Andrzej Matusiak 

10. Marian Polichnowski 

11. Andrzej Sierakowski 

12. Elżbieta Wojciechowska 

13. Jarosław Woźniak 

14. Marzena Zaborowska 

15. Janusz Zgliński 
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Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim kadencji 2018 – 2023 

 

Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim powołała następujące komisje stałe: komisja rewizyjna, 

komisja skarg, wniosków i petycji, komisja budżetowo – gospodarcza, komisja rolnictwa  

i ochrony środowiska, komisja oświaty, kultury i sportu, komisja zdrowia i spraw socjalnych 

oraz komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Składy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Kadencja 2018 – 2023 

Komisja Rewizyjna: 

1) Woźniak Jarosław - przewodniczący, 

2) Wojciechowska Elżbieta - wiceprzewodniczący, 

3) Gientka Mieczysław członek, 

4) Matusiak Andrzej członek, 

5) Polichnowski Marian członek. 

  

Komisja Skarg, wniosków i petycji: 

1) Kraszewski Lech - przewodniczący, 

2) Polichnowski Marian, 

3) Gawłowski Mirosław, 

4) Wojciechowska Elżbieta, 

5) Zaborowska Marzena. 
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Komisja Budżetowo – Gospodarcza: 

1) Gawłowski Mirosław - przewodniczący, 

2) Zaborowska Marzena - wiceprzewodniczący, 

3) Matusiak Andrzej członek, 

4) Sierakowski Andrzej członek, 

5) Woźniak Jarosław członek. 

  

 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

1) Matusiak Andrzej - przewodniczący, 

2) Kraszewski Lech wiceprzewodniczący, 

3) Gontarek Wiesław członek, 

4) Sierakowski Andrzej członek, 

5) Zgliński Janusz członek. 

  

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 

1) Wojciechowska Elżbieta - przewodniczący, 

2) Kosmalski Jacek wiceprzewodniczący, 

3) Jankowski Hubert członek, 

4) Sierakowski Andrzej członek, 

5) Zaborowska Marzena członek. 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych: 

1) Zgliński Janusz - przewodniczący, 

2) Gontarek Wiesław wiceprzewodniczący, 

3) Gientka Mieczysław członek, 

4) Jankowski Hubert członek, 

5) Polichnowski Marian członek. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: 

1) Kosmalski Jacek - przewodniczący, 

2) Jankowski Hubert wiceprzewodniczący, 

3) Gientka Mieczysław członek, 

4) Kraszewski Lech członek, 

5) Zgliński Janusz członek. 
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2.3 Jednostki organizacyjne 
 

1. Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim   

 

Urząd jako gminna jednostka organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu gminy. 

 

2. Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim 

 

Dyrektor ZPO w Lubieniu Kujawskim – Pani Elżbieta Kobus - Jasińska 

Wicedyrektor ZPO w Lubieniu Kujawskim – Pan Jarosław Pieczkowski 
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3. Szkoła Podstawowa w Kłóbce 

 

W dniu 25 sierpnia w Urzędzie 

Miejskim w Lubieniu Kujawskim odbyło 

się spotkanie, na którym symbolicznie 

pożegnano odchodzących z końcem 

sierpnia na emeryturę wieloletnich 

dyrektorów szkół tj. Szkoły Podstawowej  

w Kaliskach Urszulę Paczkowską oraz 

Szkoły Podstawowej w Kłóbce Aleksandra Rutkowskiego. W związku z przejściem na 

emeryturę dotychczasowych dyrektorów w w/w placówkach dokonano wyboru nowych 

dyrektorów a zostali nimi w Szkole Podstawowej w Kaliskach Żaneta Rojewska oraz w Szkole 

Podstawowej w Kłóbce Anna Andrzejczak. Nowi dyrektorzy objęli swoje obowiązki z dniem 

1 września 2020r. na pięcioletnią kadencje. 

 

 

Dyrektor SP w Kłóbce – Pani Anna Andrzejczak 
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4. Szkoła Podstawowa w Kaliskach 

 

Dyrektor SP w Kaliskach – Pani Żaneta Rojewska 

 

5. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie 

 

Dyrektor SP w Kanibrodzie – Pani Agnieszka Rybska 
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6. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim 

 

Dyrektor – Pani Milena Nęcka 

7. Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim 

 

Dyrektor – Pan Robert Paczkowski 
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8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim,  

Dzienny Dom Seniora Senior + 

 

 

Kierownik OPS – Pani Anna Kilichowska  

 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim 

 

 

Kierownik ZGKiM – Pan Henryk Komorowski 

Zastępca Kierownika ZGKiM – Pan Dariusz Deicki 
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10. Żłobek Samorządowe „Dworkowe Skrzaty” 

 

 
 

Dyrektor Żłobka Samorządowego – Pan Dawid Ciemski 

 

2.4 Jednostki pomocnicze 

 
W Gminie Lubień Kujawski znajduje się 27 sołectw oraz Miasto Lubień Kujawski. 

Lp. Sołectwo/Miasto Sołtys 

1 Antoniewo Lucyna Wasiak 
2 Beszyn Andrzej Sierakowski 
3 Bilno Kazimierz Olach 
4 Bagno Jerzy Domowicz 
5 Błędowo Agnieszka Mieczyńska 
6 Czaple Marcin Banasiak 
7 Chojny Jacenty Chmielewski 
8 Dziankowo Jacek Glonek  
9 Gliznowo Robert Kaczmarek 
10 Gagowy Paweł Kaczmarek 
11 Gole Grzegorz Mikołajewski 
12 Kanibród Mirosław Gontarek 
13 Kretkowo Kazimierz Nowak 
14 Krzewie Leszek Matusiak 
15 Kobyla Łąka Sławomir Ostrowski 
16 Kłóbka Jerzy Górecki 
17 Kaliska Mariola Kwiatkowska 
18 Modlibórz Damian Deska 
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19 Morzyce Bogdan Kowalewski 
20 Narty Katarzyna Zdanowska 
21 Rutkowice Anna Komecka 
22 Rzeżewo Wioletta Zglińska 
23 Szewo Andrzej Jędrusiak 
24 Świerna Andrzej Matusiak 
25 Wola Dziankowska Leszek Wojciechowski 
26 Wiktorowo Bogdan Pieczkowski 
27 Wola Olszowa Mariusz Żakowiecki 
28 Lubień Kujawski Bogdan Kaniewski 

Stan na dzień 31.12.2020r. 

3. Charakterystyka ogólna Gminy 
 

 Gmina Lubień Kujawski należy do gmin o statusie miejsko – wiejskich. 

Administracyjnie podzielona jest na 27 sołectw z 59 miejscowościami. Siedziba gminy – miasto 

Lubień Kujawski położone jest centralnie w stosunku do obszaru gminy, nad jeziorem 

Lubieńskim i rzeką Lubieńką. Ogólna powierzchnia obszaru miasta i gminy wynosi 15.085 ha, 

co stanowi 10,2% powierzchni powiatu włocławskiego. Użytki rolne stanowią 87% (13.126 ha) 

ogólnej powierzchni gminy, a lasy i grunty leśne zajmują 5% (756 ha) powierzchni. 
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3.1 Gospodarka 
 

Rozwojowi gospodarki na terenie gminy sprzyja posiadanie w swych granicach terenów 

inwestycyjnych o powierzchni ponad 90 ha w miejscowości Kaliska. Obszar ten posiada 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uzbrojony jest w podstawowe media.  

Na terenie dawnego lotniska mieszczą się siedziby takich firm jak Berry Superfos Sp. z o.o., 

Polmais Sp. J., Kreisel Technika Budowlana, Polcalc Sp. z o.o., Sulima Sp. z o.o., Sonac Sp.  

z o.o. W 2020 roku na terenach inwestycyjnych otwarto nowy market budowlany „Wiewiórka”. 

 

 

Market budowlany „Wiewiórka” 

 

 
Berry Superfos Sp. z o.o. 
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Kreisel Technika Budowlana Sp. z .o.o. 

 

 

 

 

Polmais Sp. J. 
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Polcalc Sp. z o.o. 

 

 

Sonac Sp. z o.o. 
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Sulima Sp. z o.o. 

 

 

W 2020 roku zakończyły się prace związane z budową stacji redystrybucji gazu oraz 

gazyfikacją strefy przemysłowej w Lubieniu Kujawskim. Zadanie realizuje firma Novatek 

Green Energy Sp. z o.o., która w 2019 roku nabyła od gminy nieruchomość gruntową  

w obszarze strefy z przeznaczeniem pod budowę stacji redystrybucji gazu. Prace, które 

rozpoczęto już w 2019 roku to kolejny krok w kierunku gazyfikacji obszaru inwestycyjnego 

oraz miasta Lubień Kujawski. 

Firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. zakończyła również prace związane z budową 

pierwszego etapu sieci gazowej na terenie Miasta Lubień Kujawski, strefy przemysłowej oraz 

obszaru mieszkaniowego w miejscowości Kaliska (lotnisko). Łącznie w ramach wykonanych 

prac powstało ok. 7 km sieci gazu ziemnego. 

 
Stacja redystrybucji gazu Novatek Green Energy Sp. z o.o. 
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3.2 Demografia 
Liczba ludności 

 Rok 2019 Rok 2020 
Liczba ludności 

ogółem 
7386 7269 

Kobiety 3737 3677 

Mężczyźni 3649 3592 

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 

 

 

Wykaz ludności 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców 

1 Antoniewo 88 
2 Beszyn 137 
3 Bilno 275 
4 Bagno 452 
5 Błędowo 120 
6 Czaple 205 
7 Chojny 167 
8 Dziankowo 145 
9 Gliznowo 328 
10 Gagowy 247 
11 Gole 315 
12 Kanibród 160 
13 Kretkowo 203 
14 Krzewie 198 
15 Kobyla Łąka 253 
16 Kłóbka 302 
17 Kaliska 616 
18 Modlibórz 195 
19 Morzyce 187 
20 Narty 233 
21 Rutkowice 178 
22 Rzeżewo 401 
23 Szewo 128 
24 Świerna 190 
25 Wola Dziankowska 71 
26 Wiktorowo 135 
27 Wola Olszowa 118 
28 Lubień Kujawski 1390 

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
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Statystyka mieszkańców wg wieku 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 
0-6 227 233 460 
7-18 449 428 877 
19-65 2442 0 2442 
19-60 0 1988 1988 
65+ 474 0 474 
60+ 0 1028 1028 

ogółem 3592 3677 7269 
Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 

4. Finanse gminy 

4.1 Struktura dochodów i wydatków 
 

Polityka finansowa gminy Lubień Kujawski realizowana jest w oparciu o uchwałę 

budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Miejską, która określa źródła dochodów oraz 

kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały 

budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. 

Budżet Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok przyjęty został Uchwałą  

Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. w dniu 20 grudnia 2019 roku, zawierał 

obligatoryjne elementy określone w ustawie  o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 

roku (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w układzie;  

dochody ustalono w wysokości 39.0635.000,00 zł, w tym: 

 dochody majątkowe 4.446.932,01 zł,  

 dochody bieżące 34.618.067,99 zł, z tego: 

 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 

9.182.450,00 zł, 

 dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, 

 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 

1.455.700,00 zł. 

wydatki zaplanowano  na kwotę 41.338.772,00 zł, które obejmowały:  
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 wydatki majątkowe 11.897.769,80 zł, 

 wydatki bieżące 29.441.002,20 zł, w tym: 

 wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.182.450,00 zł, 

  wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowane przez gminę na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł, 

 wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 

1.455.700,00 zł 

 wydatki na wynagrodzenia w wysokości 9.323.242,65 zł, 

 pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.812.407,38 zł, 

 wydatki wiązane z obsługą długu w wysokości 338.500,00 zł. 

 

Budżet uchwalono z deficytem budżetowym w wysokości 2.273.772 zł, za  źródło 

pokrycia deficytu wskazano przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  

w wysokości 1.200.279,68 zł i przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)  

w wysokości 2.186.692,32 zł., o łącznych przychodach 3.386.972,00 zł, kwotę rozchodów 

budżetu zaplanowano w wysokości 1.113.200,00  zł, z czego kwotę 213.200,00 zł zaplanowano 

na rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek, kwotę 900.000,00 zł,  na rozchody spłat z tytuły  

kredytów. W trakcie realizacji  budżetu przyjęte założenia dotyczące przychodów budżetu  

na 2020 roku uległy zmianie, wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej  w Lubieniu Kuj.  

Nr XV/128/2020 w dniu 15 maja 2020 roku w wyniku których uległ zmianie deficyt budżetu  

z planowanej kwoty 2.273.772,00 zł, do kwoty 3.101.392,91 zł, którego pokrycie stanowiły 

przychody paragrafu 905 w wysokości 827.592,91 zł z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 

ustawach. Środki te nie zostały w 2019 roku wykorzystane. Wobec czego niewykorzystane  

w danym roku budżetowym środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w następnym 

roku budżetowym powinny być zaplanowane jako przychody. O powyższym stanowią odrębne 

ustawy wskazując imienne wydatki jakie mają być z nich finansowane, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.  

Planowany budżet na przestrzeni roku ulegał 25 - krotnym zmianom wprowadzonym w trybie 

uchwał Rady Miejskiej (ostatnia zmiana 18 grudnia 2020 roku, zmian dokonano 8 - krotnie)  
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i Zarządzeń Burmistrza (ostatnia zmiana 30 grudnia 2020 roku, zmian dokonano 17 - krotnie). 

Podstawą dokonywania zmian była bieżąca analiza potrzeb, możliwości finansowych gminy, 

zmiany dotyczące dochodów, wydatków, przychodów, subwencji oświatowej, dotacji 

celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które po otrzymaniu 

stosownych decyzji od dysponenta środków budżetowych ulegały zmianom. Powyższe zmiany 

miały decydujący wpływ na wysokość podstawowych wielkości budżetowych powodując 

łączne zwiększenie dochodów w porównaniu do  zakładanego planu o kwotę 5.059.084,93 zł, 

z czego o kwotę 4.944.385,35 zł uległy zwiększeniu dochody bieżące, dochody majątkowe 

wzrosły o kwotę 114.699,58 zł. Zwiększenie dochodów, przychodów, zmniejszenie wydatków 

majątkowych  miało przełożenie na łączne wydatki, które uległy zwiększeniu o kwotę 

11.727.568,70 zł. Ostatecznie wielkość planowanych dochodów stanowiła kwotę 

44.124.084,93 zł, wydatków 48.039.197,13 zł. 

 

 Plan po zmianach Wykonanie  % wyk. planu 

I. Dochody ogółem 44.124.084,93 44.234.994,00 100,25 % 

w tym 

1) Dochody majątkowe 4.561.631,59 zł             6.342.699,05 zł 139,04 % 

2) Dochody bieżące 39.562.453,34 zł 37.892.294,95 zł 95,78 % 

a w nich: 

Dochody związane z 

realizacją zadań z 

zakresu administracji 

rządowej 

11.668.133,47 zł 11.651.057,14 zł  

subwencje 10.677.600,00 zł 10.717.600,00 zł  

pozostałe dochody 17.216.719,87  zł 15.523.637,81 zł  

II. Wydatki ogółem 48.039.197,13 zł 42.790.829,39 zł 89,07 % 

w tym: 

1) Wydatki majątkowe 9.625.166,43 zł 6.017.501,96 zł 62,52 %  

2) Wydatki bieżące 38.414.030,70  zł 36.773.327,43 zł   95,73 %  

a w nich: 

a) wydatki na 

wynagrodzenia 

11.127.076,29 zł 10.928.535,07 zł  
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b) pochodne od 

wynagrodzeń 

2.328.417,85 zł 2.225.783,93 zł  

c) wydatki związane z 

obsługą długu 

388.500,00 zł 322.367,08 zł    

d) wydatki z zakresu 

adm. Rządowej i innych 

zadań zleconych 

11.668.133,47 zł 11.651.057,17 zł  

e) dotacje dla gmin. 

jedn. organiz. 

810.000,00 zł 807.000,00 zł  

f) pozostałe wydatki 12.091.903,09 zł 10.838.584,18 zł  

III. Wynik finansowy - 3.915.112,20 zł 1.444.164.61 zł      

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 

 

 

 

Zbiorcze podsumowanie planu, wykonania dochodów osiągniętych za 2020 rok 

Tabela 1 

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk 
planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.181.075,34 1.162.758,12 98,45 
020 Leśnictwo 2.600,00 2.686,00 103,33 
600 Transport i łączność 1.757.340,00 1.757.979,60 100,04 
700 Gospodarka mieszkaniowa 1.246.020,37 3.162.778,02 253,83 
710 Działalność usługowa  1.000,00 1.000,00 100,00 
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750 Administracja publiczna 987.642,75 269.172,24 27,25 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

87.156,00 87.156,00 100 

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem 

9.750.289,95 9.936.322,42 101,91 

758 Różne rozliczenia 12.063.434,55 12.058.641,69 99,96 
801 Oświata i wychowanie 410.368,73 402.561,93 98,10 
852 Pomoc społeczna 1.769.201,63 1.721.690,15 97,31 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 396.345,00 383.011,20 96,64 
855 Rodzina 10.679.465,41 10.647.805,54 99,70 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2.734.160,60 2.611.430,43 95,51 

926 Kultura fizyczna i sport 1.057.984,60 30.000,00 2,84 
Ogółem 44.124.084,93 44.234.994,00 100,25 

 

Zbiorcze podsumowanie planu wykonania wydatków w 2020 roku: 

Tabela 2 

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk 
planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1.645.441,75 1.628.423,42 98,97 
600 Transport i łączność  7.642.940,56 5.867.496,20 76,77 
630 Turystyka 50.000,00 49.233,88 98,47 
710 Działalność usługowa 181.000,00 165.965,73 91,69 
750 Administracja publiczna 4.780.357,93 3.661.664,97 76,60 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

87.156,00 87.156,00 100 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

765.947,59 725.511,99 94,72 

757 Obsługa długu publicznego 388.500,00 322.367,08 82,98 
758 Różne rozliczenia 116.977,93 0,00 0,00 
801 Oświata i wychowanie 11.652.938,68 11.579.799,17 99,37 
851 Ochrona zdrowia 107.591,68 98.113,15 91,19 
852 Opieka społeczna 2.855.660,07 2.724.986,51 95,42 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 598.081,00 582.126,35 97,33 
855 Rodzina 11.096.635,84 10.856.205,36 97,83 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
4.235.375,30 3.756.665,49 88,70 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1.642.524,00 514.114,39 31,30 

926 Kultura fizyczna  192.068,80 170.999,70 89,03 
Ogółem 48.039.197,13 42.790.829,39 89,07 
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4.2 Podatki i opłaty lokalne 
 

W 2020 roku podatki lokalne pozostały na nie zmienionym od lat poziomie. Wysokość 

podatków lokalnych w gminie Lubień Kujawski jest jedną z najniższych na terenie Powiatu 

Włocławskiego. 

Stawki podatku rolnego: zgodnie z uchwałą Nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu 

Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru 

podatku rolnego na 2020 rok cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego  

na obszarze Gminy Lubień Kujawski obniżono z kwoty 58,46 zł na kwotę 30,00 zł za 1 dt. 

Stawki podatku od nieruchomości: zgodnie z uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej 

w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości wynoszą one odpowiednio: 

1. od gruntów: 

a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1m2 powierzchni, 

b. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  0,10 zł od 

1m2 powierzchni , 

c. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi jezior  

i zbiorników sztucznych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni, 

d. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1m2 powierzchni, za wyjątkiem 

letniskowych - 0,45 zł od 1m2 powierzchni oraz pozostałych – 0,10 zł od 1m2 powierzchni, 

e. niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.) i położonych 

na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 

tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m² 

powierzchni. 

2. od budynków lub ich części: 
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a. mieszkalnych – 0,40 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł  

od 1m2 powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł 

od 1m2 powierzchni użytkowej, 

e. letniskowych – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 

f. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1m2 powierzchni 

użytkowej; 

3. od budowli – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

o podatkach i opłatach lokalnych. 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2020 roku: 

a. budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkaniowe; 

b. nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, 

c. budynki pozostałe z części powyżej 45 m2 powierzchni użytkowej, 

d. grunty pozostałe z części powyżej 1000 m2 powierzchni, 

e. grunty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. 

 

Stawki podatku od środków transportowych: zgodnie z uchwałą Nr XII/103/2019 Rady 

Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych wynoszą one odpowiednio:  

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 397,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 624,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 907,00 zł; 

2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoznaczne o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) o liczbie osi – dwie: 
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- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 13 ton - 1.191,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż 14 ton - 1.248,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż 15 ton - 1.361,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.701,00 zł, 

b) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 17 ton -1.588,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż 19 ton - 1.645,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż 21 ton - 1.701,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 21 ton a mniej iż 23 tony - 1.758,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż 25 ton - 1.815,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.815,00 zł, 

c) o liczbie osi – cztery i więcej: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton - 1.758,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 27 ton - 1.815,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - 1.871,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż 31 ton - 1.985,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.042,00 zł; 

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych  

o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) o liczbie osi – dwie: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 13 ton - 1.191,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 13 ton a mniej niż 14 ton - 1.248,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 14 ton a mniej niż 15 ton - 1.361,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 15 ton - 1.701,00 zł, 

b) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 17 ton - 1.645,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 17 ton a mniej niż 19 ton - 1.701,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 19 ton a mniej niż 21 ton - 1.758,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 21 ton a mniej niż 23 tony - 1.815,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 23 tony a mniej niż 25 ton - 2.042,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 2.042,00 zł, 

c) o liczbie osi – cztery i więcej: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 25 ton - 1.815,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 27 ton - 2.042,00 zł, 
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- równej lub wyższej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - 2.495,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 29 ton a mniej niż 31 ton - 2.782,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.782,00 zł; 

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 567,00 zł, 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 907,00 zł, 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.134,00 zł; 

5) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym  

za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów: 

a) o liczbie osi – dwie: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 1.134,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1.474,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 1.701,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 1.815,00 zł, 

b) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton - 1.928,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.268,00 zł; 

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnej, o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów: 

a) o liczbie osi – dwie: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 1.134,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1.474,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniej niż 31 ton - 1.701,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 31 ton - 2.197,00 zł, 

b) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 40 ton - 1.954,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 40 ton - 2.841,00 zł; 

7) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.134,00 zł; 
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8) od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 

uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem 

związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi – jeden: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 907,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1.134,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.361,00 zł, 

b) o liczbie osi – dwie: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 1.134,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 1.361,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 1.474,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.701,00 zł, 

c) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 1.361,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.701,00 zł; 

9) od przyczepy lub naczepy z innym zawieszeniem osi jezdnej o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzona przez podatnika podatku rolnego: 

a) o liczbie osi – jeden: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 907,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1.134,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 25 ton - 1.361,00 zł, 

b) o liczbie osi – dwie: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 1.248,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 1.361,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 1.474,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.928,00 zł, 

c) o liczbie osi – trzy: 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton - 1.361,00 zł, 

- równej lub wyższej niż 38 ton - 1.701,00 zł; 

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 1.021,00 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.134,00 zł. 
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§ 2. 1. Od środków transportowych, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, 

wyprodukowanych przed 1990 rokiem stawki podatku na 2020 rok zwiększa się i określa  

w wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 454,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton - 681,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.021,00 zł; 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  

i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 624,00 zł, 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1.021,00 zł, 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.248,00 zł; 

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.248,00 zł; 

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 1.134,00 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.248,00 zł. 

2. Od środków transportowych, określonych w § 1 pkt 1, 4, 7 i 10, posiadających 

katalizatory stawki podatku na 2020 rok zmniejsza się i określa się w wysokości: 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 340,00 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 567,00 zł, 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 794,00 zł; 

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie  

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony  

i poniżej 12 ton: 

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton - 510,00 zł, 

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 794,00 zł, 

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1.021,00 zł; 

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada 

dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.021,00 zł; 
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4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 

a) mniej niż 22 miejsca - 907,00 zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.021,00 zł. 

Uchwała nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 7 sierpnia 2020  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty wprowadziła nowe kwoty za odbiór odpadów komunalnych.  

Od września 2020r. opłaty za odbiór odpadów wynoszą 17 zł miesięcznie z jedną osobę 

zamieszkującą daną nieruchomość. Powyższa uchwała ustala również zwolnienie z części 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł od każdej 

osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

5. Wybrane inwestycje  

5. 1 Transport i łączność 

1. „Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród – Beszyn - Szewo Grabina,  

nr 191414C Beszyn - Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś - Kanibród gmina 

Lubień Kuj.”, o  łącznych kosztach finansowych w wysokości 2.700.000,00 zł, okres 

realizacji zaplanowano na lata 2020 - 2021, stanowiących odpowiednio nakłady w 2020 

roku 1.080.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku kwotę 

1.620.000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje wykonanie 

przebudowy dróg gminnych Kanibród – Beszyn – Szewo Grabina o długości 3,8 km 

oraz drogi Beszyn Gagowy Wieś o długości 1,3 km oraz Kanibród – Gagowy Wieś  

o długości 1 km. Łącznie w ramach jednego zadania przebudowanych zostanie ponad  

6 km dróg gminnych oraz wybudowany chodnik o długości 0,5 km przy drodze 

Kanibród – Gagowy Wieś. 
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2. Przebudowa dróg gminnych 191498C i 191495C  w miejscowości Kaliska, gmina 

Lubień Kujawski”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 972.303,81 zł,  

z czego kwotę 524.803,81,00 zł stanowiły środki własne gminy, kwotę 447.500,00 zł 

środki Funduszu Dróg Samorządowych.  

                   

3. Przebudowa dróg gminnych nr 191452C i 191453C w miejscowości Kaczawka gmina 

Lubień Kujawski”,  o łącznych kosztach finansowych w wysokości 677.510,00 zł,  

z czego kwotę 338.755,00 zł stanowiły środki własne gminy, kwotę 338.755,00 zł 

środki Funduszu Dróg Samorządowych.  Inwestycje realizowała firma DROGBUD 

Michał Podralski z Dobrzynia nad Wisłą. Długość przebudowanej drogi wynosi prawie 

1 km. 
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4. „Przebudowa dróg gminnych 192168C i  192169C w miejscowości Wola Dziankowska 

i Dziankówek – grunty Gminy Lubień Kujawski”, o łącznych kosztach finansowych 

305.000,00 zł.  Powyższą kwotę stanowił udział środków własnych gminy w wysokości 

167.660,00 zł, środki z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 

137.340,00 zł. Wykonawcą zadania inwestycyjnego było Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych z Kutna. W ramach inwestycji przebudowano niemal 800 m odcinek drogi 

do granicy Gminy Lubień Kujawski z Gminą Gostynin. 

 

                

5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski”,  

o łącznych kosztach finansowych w wysokości 300.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana 

została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. W ramach 
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zadania na wykonanej w poprzednich latach podbudowie ułożona została na długości 

ok. 1,4 km nowa nawierzchnia asfaltowa oraz wykonane pobocza. Nowe drogi pozwolą 

na zachowanie spójności komunikacyjnej pomiędzy gminą Lubień Kujawski oraz 

Chodecz na terenie której już we wcześniejszych latach pobudowano drogi asfaltowe 

do granicy gminy. Inwestycję o wartości 300 tyś zł zrealizowało Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych z Gostynina. 

                   

 

5.2 Rolnictwo i łowiectwo 

1. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj”.,  

o łącznych kosztach finansowych 278.143,01 zł. W ramach inwestycji powstało  

30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja została zrealizowana w systemie 

gospodarczym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu 

Kujawskim. Gmina dokonała zakupu materiałów do wykonania przydomowych 

oczyszczalni natomiast ZGKiM wykonał prace montażowe. Mając na uwadze duże 

zainteresowanie mieszkańców budową przydomowych oczyszczalni ścieków 

planowana jest kontynuacja zadania w kolejnych latach. Całkowity koszt mieszkańca 

związany z wykonaniem przydomowej oczyszczalni wynosi 2 tys. zł. 
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2. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu 

radiowego odczytu na terenie gminy Lubień Kuj.”,  o łącznych nakładach finansowych 

590.000,00 zł,  okres realizacji zaplanowano na lata 2020-2022, stanowiących 

odpowiednio nakłady 152.000,00 zł w 2020 roku, 100.000,00 zł w 2021 roku  

i 338.000,00 zł w 2022 roku.  

5.3 Gospodarka komunalna 
 

1. „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”, łączne koszty finansowe na 

zadaniu zaplanowano na kwotę 1.422.447,12 zł. Okres realizacji inwestycji 

zaplanowano na lata 2020 – 2021.  Na 2020 rok zaplanowano środki w wysokości 

422.447,12 zł, stanowiące udział środków własnych gminy w wysokości 15.632,31 zł, 

udział ludności partycypującej w kosztach budowy inwestycji w wysokości 211.223,56 

zł, kwotę 195.591,25 zł zaplanowano w ramach programu RPO, na 2021 rok 

zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł. Wydatek 2020 roku stanowił 270.353,49 zł. 
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2. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, łączne koszty finansowe 

zaplanowano na kwotę 2.218.500,00 zł, okres realizacji inwestycji zaplanowano  na lata 

2019 - 2020. Wydatkowane środki 2019 roku stanowiły kwotę 558.517,51 zł. Na 2020 

rok zaplanowano kwotę 1.659.982,49 zł, na którą składała się pożyczka z WFOŚ i GW 

w wysokości 1.200.279,68 zł, i środki PROW w kwocie 459.702,81 zł. 

 

5.3 Pozostałe inwestycje 

1. „Zdalna szkoła +” - Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” obejmował II etapy.  

W ramach I etapu zgodnie z umową nr 1067/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Gmina 

otrzymała grant w wysokości 60.000,00 zł. W ramach II etapu zgodnie z umową  

o powierzenie grantu o numerze 888-290-42-67 z dnia 19 maja 2020 roku,  Gmina 

otrzymała środki w wysokości 55.000,00 zł. Łącznie zakupiono 49 laptopów. 
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2.  „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania; „Budowa kotłowni gazowej  

z wspomagającą pompą ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawski oraz 

kotłowni gazowych w budynku 15A i 15B przy ulicy Szkolnej”, o łącznych kosztach 

finansowych w wysokości 56.000,00 zł. 

 

6. Fundusz sołecki 

Kwoty funduszu sołeckiego w 2020 roku dla poszczególnych Sołectw 

Sołectwo Wysokość środków Sołectwa 
Antoniewo 12.285,82 
Beszyn 14.376,12 
Bilno 20.263,07 
Bagno 27.813,73 
Błędowo 13.650,91 
Czaple 17.276,94 
Chojny 15.655,89 
Dziankowo 14.717,39 
Gliznowo 22.524,00 
Gagowy 19.068,62 
Gole 21.969,44 
Kanibród 15.357,28 
Kretkowo  17.191,62 
Krzewie 16.978,32 
Kobyla Łąka 19.324,57 
Kłóbka 21.414,87 
Kaliska 34.809,83 
Modlibórz 16.850,34 
Morzyce 16.509,07 
Narty 18.471,39 
Rutkowice 16.125,14 
Rzeżewo 25.638,12 
Szewo 13.992,18 
Świerna 16.637,05 
Wola Dziankowska 11.560,62 
Wiktorowo 14.290,80 
Wola Olszowa 13.565,59 
RAZEM 488.318,72 

 

Lubień Kujawski 42.318,72 
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Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone m.in. na zakup znaków drogowych, 

zakup kruszywa na drogi gminne, montaż barierek przydrożnych oraz czyszczenie rowów  

i przepustów przy drogach. Ponadto środki wykorzystano na zakup lamp oświetleniowych oraz 

zakup wiat przystankowych, zgodnie uchwałami podjętymi przez poszczególne Sołectwa.  

W drogi gminne wbudowanych zostało łącznie ponad trzy tysiące ton kruszywa granitowego. 

W 2020 roku już po raz piąty w historii gmina kupuje kruszywo w ramach Funduszu 

Sołeckiego. Bezpośrednią korzyścią tego typu zakupów jest 30% dotacja od Wojewody 

Kujawsko – Pomorskiego.  

W ramach funduszu sołeckiego Miasta Lubień Kujawski wykonano prace związane  

z nasadzeniem nowej zieleni miejskiej na skwerku w Lubieniu Kujawskim. W 2020 roku  

z funduszu sołeckiego w mieście zaplanowano poprawę zagospodarowania terenów zielonych. 

W pierwszym etapie prac nad zielenią miejską obecnie wykonano nowe nasadzenia roślin na 

skwerku, które w sposób kompleksowy uzupełnią wcześniej realizowane prace. 

 

 

  

 

 

6. Gospodarka przestrzenna 

Podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania gminy wyznacza studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument planistyczny  

o charakterze ogólnym, obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki 

przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o diagnozę 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Lubień Kujawski – Uchwała Nr XIII/113/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim 

z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lubień Kujawski 

na lata 2016 – 2022. 
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Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. w Gminie Lubień Kujawski obowiązuje 

12 planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim wydano 75 decyzji  

o  warunkach zabudowy, 8 decyzji o lokalizacji celu publicznego, 304 zaświadczenia  

o przeznaczeniu terenu oraz 11 wypisów i wyrysów w miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.   

8. Mienie komunalne 

Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie 

państwowe to własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa albo innym 

państwowym osobom prawnym (art.441 Kodeksu cywilnego). Natomiast o mieniu 

samorządowym, w związku z wprowadzeniem trójpłaszczyznowej struktury samorządu 

terytorialnego, można mówić w znaczeniu węższym lub szerszym. 

 W znaczeniu węższym pojęcie to odnosi się do mienia komunalnego, określanego jako 

własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków.  

W znaczeniu szerszym, mienie to obejmuje także własność i inne prawa majątkowe należące 

do województwa i wojewódzkich osób prawnych oraz powiatu i powiatowych osób prawnych. 

Odróżnienie w ramach majątku publicznego mienia państwowego od samorządowego, jak  
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i różnicowanie go w ramach mienia samorządowego, następuje przez przynależność do 

określonych podmiotów, a nie przez jego zróżnicowanie przedmiotowe. 

 Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713). Zgodnie z tym przepisem mieniem 

komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich 

związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład 

mienia komunalnego wchodzą zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzą natomiast 

prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz 

własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa 

majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp. 

Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. 

Generalnie można stwierdzić, że mienie komunalne obejmuje aktywa, a nie pasywa. Wynika 

to z definicji mienia zawartej w art.44 KC w odniesieniu do ogólnego pojęcia mienia, jak  

i art.43 u.o.s.g. – w odniesieniu do mienia komunalnego. Potwierdza to fakt, że jeśli 

ustawodawca łączy z nabyciem mienia przejście na nabywcę zobowiązań zbywcy, to wyraźnie 

o tym stanowi. Przepis art.43 u.o.s.g. ujmuje mienie komunalne jako jednorodny zespół praw 

majątkowych, nie wyodrębniając takich jego rodzajów, jak np. mienie publiczne, prywatne itp. 

Nie ma też podziału mienia komunalnego według źródeł jego pochodzenia. Całe mienie 

komunalne ujmowane jest jako mienie jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie  

w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art.44 Kodeksu cywilnego. 

 Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 – z późniejszymi zmianami)  

i stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy 

i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone 

prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  

o pracownikach samorządowych. Gminny zasób nieruchomości stanowią również 

nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy : 

 

 zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste, 

 zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy, 

 stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co do których gmina 

uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego, 
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 stanowiły własność gminy i w stosunku do których po tym dniu wygasło prawo 

użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania, 

 pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych 

oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych, 

 stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się, 

 zostały nabyte w drodze pierwokupu, 

 zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń i podziałów, 

 zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych. 

 

 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI 

 

 Mienie komunalne, jest to majątek, który gmina nabyła na własność na podstawie 

odrębnych przepisów, służący do wykonywania statutowych obowiązków przypisanych 

Gminie Lubień Kujawski szczególnymi przepisami. W celu prawidłowego funkcjonowania 

składniki mienia komunalnego wymagają środków finansowych na remonty, naprawy i bieżące 

utrzymanie. W przypadku nieruchomości gruntowych i lokalowych są to również wydatki na 

zakładania, sprostowania i uzgadniania ksiąg wieczystych, pomiary geodezyjne, podziały, 

rozgraniczenia, wyceny, itp.   

 

 W skład mienia komunalnego wchodzą następujące grupy: grunty, budynki i budowle 

oraz  infrastruktura techniczna. 

  

 Budynki administracyjne to zespół obiektów zlokalizowanych przy ul. Wojska 

Polskiego 29, gdzie znajduje się siedziba Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także pomieszczenia 

garażowe, techniczne i budynek archiwum. 

 Budynki szkolne – zaliczane tu są  budynki dydaktyczne, pomocnicze, sale 

gimnastyczne, stadion, boisko wielofunkcyjne ZPO Lubień Kujawski, SP Kaliska i Kanibród, 

ZS Kłóbka oraz lokale mieszkalne zajmowane przez rodziny nauczycielskie i pracowników 

szkół. Dochody osiągane w tej grupie majątkowej pochodzą z tytułu dzierżawy części dachów 

pod anteny oraz sali w ZPO w Lubieniu Kujawskim na gabinet stomatologiczny oraz  z tytułu 

najmu lokali mieszkalnych. 
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  W skład magazynów i innych obiektów wchodzą następujące nieruchomości: budynek 

po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 11, 

budynek dwurodzinny w Golach, lokal przychodni weterynaryjnej, budynek  z pomieszczeniem 

socjalnym dla ratownika oraz kawiarnia nad jeziorem Lubieńskim w Stępce, zamieszkały 

budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bilnie. 

 Budynki oddane w zarząd to budynki mieszkalne i pomocnicze stanowiące własność 

lub współwłasność Gminy Lubień Kujawski a oddane w zarząd do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej. 

 Przystanek PKS – obiekt ten znajduje się w Lubieniu Kujawskim przy Placu Wolności. 

Pomieszczenia znajdujące się w tym budynku przeznaczone zostały na świetlicę, poczekalnię 

oraz szalety. Wartość ewidencyjna tego obiektu wynosi 399494,00 zł. 

 Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim – wartość tego obiektu stanowi kwotę 

451233,12 zł. Obiekt ten jest oddany w zarząd do Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim.  

Do infrastruktury technicznej należą następujące obiekty: pomost nad jeziorem  

w Lubieniu Kujawskim, amfiteatr, rów odwadniający oraz stadion. 

 

Drogi 

Wartość dróg na dzień 01.01.2020r. stanowiła kwotę 53.661.041,61 zł. W ciągu roku wykonano 

w tym zakresie oraz oddano następujące inwestycje:  

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczawka, gmina Lubień Kujawski  

za kwotę 677 510,00 zł 

 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski za kwotę 

961 848,81 zł 

 Przebudowa dróg gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola 

Dziankowska, Dziankówek gm. Lubień Kujawski za kwotę 304 958,47 zł 

 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gliznowo gm. Lubień Kujawski za kwotę 

293 340,52 zł 

Łączna wartość tych inwestycji to kwota 2 237 657,80 zł. Wartość dróg w gminie Lubień 

Kujawski wyniosła na dzień 31.12.2020 r. kwotę 55 898 699,41 zł. 
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Grunty 

Dochód w wyniku sprzedaży: 

- działka nr 232/205 w m. Kaliska na kwotę 21.513,00 zł, 

- działka nr 232/171 w m. Kaliska na kwotę 21.614,00 zł, 

- działka nr 232/197 w m. Kaliska na kwotę 20.604,00 zł, 

- działka nr 232/198 w m. Kaliska na kwotę 20.705,00 zł, 

- działka nr 232/206 w m. Kaliska na kwotę 21.412,00 zł, 

- działka nr 232/207 w m. Kaliska na kwotę 24.240,00 zł, 

- działka nr 232/188 w m. Kaliska na kwotę 21.210,00 zł, 

- działka nr 232/169 w m. Kaliska na kwotę 23.129,00 zł, 

- działka nr 232/170 w m. Kaliska na kwotę 21.513,00 zł, 

- działka nr 232/165 w m. Kaliska na kwotę 29.000,00 zł, 

- działka nr 232/196 w m. Kaliska na kwotę 23.000,00 zł, 

- działka nr 232/203 w m. Kaliska na kwotę 25.000,00 zł,  

- działka nr 232/204 w m. Kaliska na kwotę 21.513,00 zł, 

- działka nr 232/195 w m. Kaliska na kwotę 22.220,00 zł, 

- działka nr 232/179 w m. Kaliska na kwotę 21.109,00 zł, 

- działki nr 232/186 i 232/187 (łącznie) w m. Kaliska na kwotę 23.000,00 zł, 

- działki nr 232/177 i 232/178 (łącznie) w m. Kaliska na kwotę 23.000,00 zł, 

- działka nr 232/202 w m. Kaliska na kwotę 27.000,00 zł, 

- działka nr 232/201 w m. Kaliska na kwotę 26.000,00 zł, 

- działka nr 232/200 w m. Kaliska na kwotę 28.000,00 zł, 

- działka nr 232/194 w m. Kaliska na kwotę 27.000,00 zł, 

- działka nr 232/193 w m. Kaliska na kwotę 28.000,00 zł, 

- działka nr 232/192 w m. Kaliska na kwotę 30.000,00 zł, 

- działka nr 232/185 w m. Kaliska na kwotę 29.000,00 zł, 

- działka nr 232/184 w m. Kaliska na kwotę 27.500,00 zł, 

- działka nr 232/183 w m. Kaliska na kwotę 29.000,00 zł, 

- działka nr 232/176 w m. Kaliska na kwotę 23.500,00 zł, 

- działka nr 232/175 w m. Kaliska na kwotę 30.000,00 zł, 

- działka nr 232/174 w m. Kaliska na kwotę 31.000,00 zł, 

- działka nr 232/168 w m. Kaliska na kwotę 23.432,00 zł, 

- działka nr 232/167 w m. Kaliska na kwotę 23.500,00 zł, 

- działka nr 232/166 w m. Kaliska na kwotę 28.500,00 zł, 
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- działka nr 336/3 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/4 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/5 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/6 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/7 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/8 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/9 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/10 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/11 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/12 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/13 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/14 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/16 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/17 w m. Lubień Kujawski na kwotę 19.998,00 zł, 

- działka nr 336/18 w m. Lubień Kujawski na kwotę 20.200,00 zł, 

- działka nr 232/70 w m. Kaliska na kwotę 1.190.000,00 zł, 

- działka nr 232/77 w m. Kaliska na kwotę 340.000,00 zł, 

- działka nr 100/22 w m. Narty na kwotę 50.068,00 zł, 

- działka nr 40/20 w m. Kaliska na kwotę 18.544,00 zł, 

- działka nr 48/9 w m. Kaliska na kwotę 21.635,00 zł, 

- działka nr 234 w m. Kaliska na kwotę 49.097,00 zł, 

- działka nr 45/3 w m. Nowa Wieś na kwotę 12.120,00 zł, 

- lokal mieszkalny o pow. 61,80 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 60.150,00 zł 

- lokal mieszkalny o pow. 52,70 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 27.700,00 zł 

- lokal mieszkalny o pow. 35,6 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 6.460,00 zł 

- lokal mieszkalny o pow. 57,3 m², w m. Lubień Kujawski na kwotę 180.000,00 zł 

- działka nr 70/6 w m. Bilno na kwotę 4.400,00 zł, 

 

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze: 

- sprzedażny siana z terenu byłego lotniska – kwota 17.915,00 zł, 

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 21.015,36 zł, 

- czynszów za dzierżawę placów na prowadzenie działalności gosp. – kwota 11 649,60 zł, 

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 0,00 zł, 

- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 3 395,44 zł, 
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- czynszów za dzierżawę gruntów pod garażami - kwota 2.550,00 zł, 

- czynszów z tytułu dzierżawy części dachów na budynkach szkolnych pod zamontowanie 

anten internetowych - kwota 9 375,00 zł. 

 

 Czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych na terenie Gminy Lubień Kujawski wyniósł 

w roku 2020 r.  wyniosły 7035,66 zł. 

 

 

9.  Pomoc Społeczna 

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z Pomocy Społecznej za 2020 rok 

1. Zatrudnienie z jednostce organizacyjnej: 

 kierownik, 

 2 specjalistów pracy socjalnej, 

 1 inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 

 1 referent ds. świadczeń wychowawczych, 

 1 pomoc administracyjna 

 2 opiekunki domowe – świadczące usługi opiekuńcze w domu klienta, 

 2 opiekunki w ramach Dziennego Domu Senior +. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje: 

 zadania zlecone gminie tj. organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych, 

przyznawanie zasiłków celowych związanych z klęską żywiołową, 
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 zadania własne gminy tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, praca socjalna, składki za 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

 w strukturach OPS od września 2020 r działa Dzienny Dom Senior + dla 30 osób 

starszych powyżej 60 roku życia z terenu miasta i gminy Lubień Kujawski. 

1. Zasiłki stałe:  

Ogółem - 39 osób – 247.609,00 zł 

Osoby samotne – 34 osób – 230.748,00 zł 

Osoby w rodzinie – 5 – 16.861,00 zł 

Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 21.285,30 zł. 

2. Zasiłki okresowe: 

ogółem – 255 osób – 1.007.347,32 zł 

z tytułu bezrobocia – 241 osób – 973.806,00 zł 

z tytułu długotrwałej choroby – 3 osoby – 1.884,00 zł 

z tytułu niepełnosprawności – 3 osoby – 3.967,00 zł 

z innych tytułów – 8 osoby – 27.690,00 zł 

3. Posiłek dla uczniów w szkołach na kwotę 112.180,00 zł. 

4. Usługi opiekuńcze dla  17 osób na kwotę 85.959,00 zł. 

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 10 osób 

na kwotę – 166.332,50 zł. 

6. Zasiłki celowe na kwotę 21.941,04 zł  w tym celowe specjalne na kwotę 3.771,00 zł 

7. Odpłatność gminy za pobyt z Domach Pomocy Społecznej – 12 osób przebywa – koszt 

roczny 424.324,28 zł. 

8. Realizacja ustawy z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

 2 rodziny zastępcze  

 9 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo–wychowawczych –  koszt: 140.910,48 

zł 

9. Świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym: 

 Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 382 

Koszt świadczeń rodzinnych – 2.707.896,77 zł,  

składki społeczne – 184.535,73 zł, 

składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla 

opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – 54.419,66 zł,  

 pozostałe koszty wynagrodzenia inne opłaty – 81.508,10 zł. 
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10. Świadczenia wychowawcze 500+: 

 liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 694, 

 liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzję – 13742, 

 koszt z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.817.981,34 zł, 

 wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące – 28.453,26 zł. 

11. Świadczenia „Dobry Start” czyli 300+ za wyprawkę szkolną: 

 liczba świadczeń przyznanych decyzją – 798, 

 koszt z budżetu państwa na wypłatę świadczeń – 239.400,00 zł, 

 wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące – 8.009,89 zł. 

12. Dodatki mieszkaniowe – 38.254,45 zł 

10. Kultura i edukacja 

10.1. Instytucje Kultury  
 

1. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim jest samorządową instytucją kultury, której 

głównym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. 

Centrum Kultury powstało z połączenia Ośrodka Kultury w Lubieniu Kujawskim oraz 

Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej w 2016 roku,  dysponuje dwoma budynkami: 

przy ul. Wojska Polskiego 22 w Lubieniu Kujawskim oraz budynkiem w miejscowości 

Kamienna. 
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Oferta Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim w 2020 roku: 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Kolorowe Ferie, 

 Zimowe spotkanie z Pingwinem, 

 Wiosenna Pobudka, 

 Covid-19, 

 Powrót, 

 Dzień Dziecka, 

 Ahoj Przygodo,  

 Wakacje Blisko Domu, 

 Animacje dla Kacperka, 

 Kultura i Nauka dla Lokalnej Społeczności, 

 Wyjazd do Zielonej Szkoły w Goreniu, 

 Kolory Jesieni, 

 Projekt: Kujawy moja mała ojczyzna, 

 Konkurs fotograficzny, 

 Konkurs plastyczny: Koń Świętego Mikołaja, 

 Konkurs Mikołajkowy: List do Świętego Mikołaja, 

 

Ponadto odbywały się zajęcia:  

 Wokalne/emisja głosu, 

 Plastyczne dla najmłodszych, 

 Nauka gry na instrumentach klawiszowych, 

 taneczne, 

 nauka języka angielskiego, 

 Zespół Seniora Harmonia, 

 Taniec ludowy, 

 Teatr amatorski. 
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2. Biblioteka Publiczna 

Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim jest samorządową instytucją kultury 

zaspokajającą potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne społeczeństwa. Gromadzi, 

opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, 

kulturę i naukę, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, organizuje imprezy 

kulturalne. Siedziba Biblioteki publicznej mieści się przy ul. Wojska Polskiego 18. 

Działalność Biblioteki w 2020 roku: 

 „Ferie w Bibliotece” – bezpłatne zajęcia dla dzieci, 

 Przedstawienie teatralne „Zimowe Gawędy”, 

 Wyjazd do Aquaparku w Kutnie. 

Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej od 12 marca do 4 maja placówka była nieczynna. 

Po przywróceniu działalności, w związku z zaostrzeniem obostrzeń epidemiologicznych 

podjęto decyzję o ograniczeniu działalności wyłącznie do wypożyczania i zwrotu książek. 

                          

10.2. Wydarzenia 
 

1. Rozdanie stypendiów Burmistrza Lubienia Kujawskiego dla uzdolnionych dzieci i 
młodzieży: 

Dnia 4 września 2020  roku odbyło się, po raz piętnasty, wręczenie przez Burmistrza 

Lubienia Kujawskiego dyplomów i decyzji stypendialnych w ramach „Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”. Na 2020/2021  Burmistrz Lubienia 

Kujawskiego, Pan Marek Wiliński, przyznał  37 stypendia. Uroczystość odbyła się w Centrum 

Kultury w obecności radnych RM w Lubieniu Kujawskim, dyrektorów szkół i instytucji kultury 

oraz pracowników Urzędu Miejskiego. W uroczystości uczestniczyli rodzice, którzy na co 

dzień pracują, wspierają i pomagają rozwijać talenty dzieci  i młodzieży. Po uroczystym 

rozdaniu dyplomów i decyzji stypendialnych oraz obdarowaniu przypinkami głos zabrał Pan 

Andrzej Dominowski, nauczyciel historii  SP w Lubieniu Kujawskim.  Pan Andrzej 

Dominowski nawiązał do historii naszego miasteczka na przestrzeni wieków aż do okresu  

PRL-u prezentując stare fotografie i materiały dotyczące naszej miejscowości. W bieżącym 

roku przypada kilka ważnych, okrągłych rocznic dla Polski o których zawsze powinniśmy 

pamiętać. Na zakończenie spotkania Pan Burmistrz opowiedział o nowych odkryciach 
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historycznych dotyczących Lubienia Kujawskiego, a następnie  Wszystkim pogratulował 

osiągnięć życząc dalszych sukcesów. 

To już XV edycja. Burmistrz Lubienia Kujawskiego przyznaje wyjątkowe, lokalne 

stypendium. Staramy się wspierać rozwój uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy  

i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia  oraz  nadal 

chcą się rozwijać. Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej 

były przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXXII/179/2006 Rady Miejskiej  w Lubieniu 

Kujawskim z dnia 30 maja 2006r.  w sprawie:  „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, a  od 2015 roku na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015 

Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 r. Program po raz pierwszy 

zaczął funkcjonować od   1 września 2006 r. za osiągnięcia  uzyskane w roku szkolnym 

2005/2006. O stypendium mogą ubiegać się  uczniowie szkół podstawowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Lubień Kujawski  lub dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie 

naszej Gminy, a uczące się w  szkołach średnich  poza terenem Gminy Lubień Kujawski.  

Ze stypendium skorzystało już 128 uczniów z naszej Gminy, niektórzy z nich wielokrotnie.  

Do tej pory przyznano 258 stypendiów. W ciągu ostatnich sześciu lat w ramach realizacji 

„Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”  środki 

finansowe przeznaczone na ten cel przez Gminę to  413 400 zł., a w bieżącym roku 83400 zł. 

 
Liczba stypendiów w ciągu 15 lat 
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Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w ciągu ostatnich 6 lat 

 

Burmistrz i radni Rady Miejskiej  wyrażają uznanie dla Rodziców, Nauczycieli, Trenerów, 

którzy systematycznie rozwijają pasję i talent młodych ludzi, wspierają ich uzdolnienia, 

kreatywność oraz umożliwiają im osiąganie sukcesów. Trud i czas poświęcony  

na przygotowanie uczniów przekłada się na osiąganie wysokich miejsc  w konkursach, 

olimpiadach przedmiotowych, zawodach, turniejach,  festiwalach, co warunkuje uzyskanie 

naszego gminnego stypendium. 

 

 

2. Projekt grantowy pn. „Kultura i Nauka dla Lokalnej Społeczności”  

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu 

Społecznego realizowanego w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia LGD Dorzecza 

Zgłowiączki. Projekt jest realizowany do 31.12.2020r., a bierze w nim udział 18 uczestników 
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w tym 14 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 4 osoby z otoczenia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Całkowita wartość projektu: 55.070,00 złotych (słownie: Pięćdziesiąt pięć tysięcy 

siedemdziesiąt złotych 00/100), 

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000 złotych (słownie: Pięćdziesiąt pięć tysięcy 

złotych 00/100), 

Poziom wkładu funduszy UE ze EFS: 95,00 % 

Celem projektu jest wzrost aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez zwiększenie ich udział w życiu społecznym. 

Rezultaty projektu: 

a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym u których wzrosła 

aktywność społeczna – 9 osób 

b) Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby, 

c) Wskaźnik efektywności społecznej – 5 osób. 

W ramach projektu realizowane są m.in. warsztaty z rękodzieła ludowego, kulinarne, 

komputerowe, wokalne, taneczno-ruchowe a także  wyjazdy do kina, teatru, opery. Projekt 

realizowany jest w Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim. 

 

1. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z okazji 30 - lecia samorządu  

 

W dniu 28 sierpnia br. w sali remizy OSP w Lubieniu Kujawskim odbyły się obrady XVIII 

Sesji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim.  Sesja miała charakter uroczysty i poświęcona 

była głównie przypadającemu w Polsce w bieżącym roku jubileuszowi 30 – lecia samorządu. 

Na wstępie obecni podczas sesji uczcili 

minutą ciszy pamięć zmarłych radnych 

pełniących funkcję w okresie od 1990 roku 

a następnie burmistrz oraz przewodniczący 

rady wręczyli pamiątkowe medale 

wszystkim przybyłym na sesje radnym 

pełniącym swoje funkcje od 1990 roku. 
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Ważnym punktem obrad sesji było podjęcie uchwały a następnie wręczenie medalu „Za zasługi 

dla rozwoju gminy” Pawłowi Wiktorskiemu pełniącemu funkcje burmistrza Lubienia 

Kujawskiego przez 20 lat w okresie od 1990 roku. Obrady sesji zakończyły wystąpienia 

Andrzeja Dominowskiego nauczyciela historii ZPO w Lubieniu Kujawskim oraz dr hab. 

Henryka Seroki historyka z UMCS w Lublinie na temat historii Lubienia Kujawskiego. 

Szczególnie doniosłe znaczenie miało wystąpienie dr hab. Henryka Seroki, gdyż dokonał on 

upublicznienia nieznanego dotąd dokumentu tj. przywileju Króla Zygmunta III Wazy nadania 

praw miejskich dla Lubienia Kujawskiego.  
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4. Przyjazd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

W dniu 9 czerwca 2020 roku Lubień Kujawski odwiedził Prezydent RP Andrzej Duda. 

Prezydent przybył na spotkanie z mieszkańcami gminy i okolic, które odbyło się w parku 

miejskim przy Domu seniora w Lubieniu Kujawskim. Prezydent podczas przemówienia 

mówił m.in. o programach wdrażanych przez Rząd w ostatnich latach takich jak Fundusz 

dróg samorządowych z którego gmina Lubień Kujawski otrzymała prawie 10 mln. zł. czy 

programie Maluch+ oraz Senior+ z których gmina uzyskała prawie milion złotych na 

adaptacje byłego Domu dziecka na Żłobek miejski oraz Dom seniora. Wizyta Prezydenta 

RP w Lubieniu Kujawskim była pierwszą tego typu uroczystością w historii miasta od czasu 

pierwszych wyborów samorządowych w Polsce. 

11. Informacja o realizacji programów i uchwał 
 

1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski na 

lata 2015 – 2032 podjęty uchwałą Nr XII/10/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawski 

z dnia 19 lutego 2016r. 

W 2020 roku zdemontowano i zutylizowano 123,186 Mg wyrobów zawierających azbest, koszt 

zadania wyniósł 44.346,96 zł brutto. 

2. Lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży podjęty uchwałą  

Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015r. 

W 2020 roku stypendium przyznano 37 osobom: całkowity koszt wynosił – 83.400,40 

zł. Przydzielono 25 stypendia naukowe na łączna, 5 stypendia artystyczne oraz  

7 stypendiów sportowych. 
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3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

w Gminie Lubień Kujawski, podjęty uchwałą Nr XIV/116/2020 Rady Miejskiej  

w Lubieniu Kujawski z dnia 21 lutego 2020r.  

W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zrealizowano wydatki  

w wysokości 46.286,32 zł, wydatki dotyczyły opłat za pobyt bezdomnych zwierząt  

w schronisku, usługi weterynaryjne oraz koszty związane z wyłapywaniem zwierząt 

bezdomnych.  

4. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski na 2020 rok, 

podjęty uchwałą Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 

grudnia 2019r.  

W 2020 roku na PPiRPA przeznaczono kwotę 98.113,15 zł. Powyższe koszty 

poniesiono na prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemami 

alkoholowymi, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia oraz 

wspomaganie osób uzależnionych, opłaty za usługi profilaktyczne, koszty wyjazdów na 

terapię zajęciową, współpracę z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom 

przemocy domowej w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy 

Domowej NIEBIESKA LINIA, finansowanie prowadzenia profilaktycznej działalności 

informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży m.in. programów profilaktycznych  

w szkołach podstawowych. 

5. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu  

w Gminie Lubień Kujawski, podjęta uchwałą Nr XXIV/242/2017 Rady Miejskiej  

w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 września 2017r. 

Na podstawie niniejszej uchwały w 2020 roku udzielono dotacji Klubom Sportowym: 

Klub Sportowy Lubienianka – 120.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Lubienianka 

– 23.000,00 zł oraz Klub Karate Tradycyjnego Zanshin – 6.000,00 zł oraz Akademia 

Piłkarska „Młody Lubień” – 8.000,00 zł. 

6. Uchwała Nr VI/46/2015 z dnia 17 czerwca 2015 w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Lubień Kujawski. 
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Na podstawie niniejszej uchwały udzielono dotacje dla parafii na terenie Gminy Lubień 

Kujawski.  Całkowity koszt udzielenia dotacji 120.000,00 zł. 

7. Uchwała nr XVIII/155/2020  z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubień Kujawski na dofinansowanie 

kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła 

ogrzewania na terenie Gminy Lubień Kujawski. 

Na podstawie niniejszej uchwały udzielono dofinansowania kosztów wymiany 

systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie 

gminy Lubień Kujawski”, Poniesiony koszt dofinansowania 15.000,00 zł. 

W 2020 roku Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła 79 uchwał: 31 uchwał 

podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a 28 jako akty prawa miejscowego 

zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Lubieniu 

Kujawskim w 2020 roku. 

1. Uchwała nr XIV/111/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

2. Uchwała nr XIV/112/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 

2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla 

Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce. 

3. Uchwała nr XIV/113/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 

2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele dla 

Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu 

Kujawskim. 

4. Uchwała nr XIV/114/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

5. Uchwała nr XIV/115/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

6. Uchwała nr XIV/116/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

w Gminie Lubień Kujawski na 2020 rok. 

7. Uchwała nr XIV/117/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 – 2023”. 
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8. Uchwała nr XIV/118/2020  z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie uchwalenia regulaminu 

targowiska gminnego. 

9. Uchwała nr XIV/119/2020  z dnia 21 lutego 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, warunków korzystania oraz ustalenia 

stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Lubień Kujawski. 

10. Uchwała nr XIV/120/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie uchylenia uchwały. 

11. Uchwała nr XIV/121/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubieniu Kujawskim. 

12. Uchwała nr XIV/122/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie szczegółowych 

warunków(zasad) przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. 

13. Uchwała nr XIV/123/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień 

Kujawski. 

14. Uchwała nr XIV/124/2020 z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2020 rok. 

15. Uchwała nr XIV/125/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski  

i udzielenie bonifikaty. 

16. Uchwała nr XIV/126/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski. 

 

17. Uchwała nr XIV/127/2020  z dnia 21 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. 

18. Uchwała nr XV/128/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

19. Uchwała nr XV/129/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

20. Uchwała nr XV/130/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski. 
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21. Uchwała nr XV/131/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

22. Uchwała nr XV/132/2020 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie nadania nazw ulic 

niektórym drogom na terenie wsi Kaliska. 

23. Uchwała nr XV/133/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz 

określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2020 roku. 

24. Uchwała nr XV/134/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie szczegółowych 

warunków(zasad) przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

25. Uchwała nr XV/135/2020  z dnia 15 maja 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. 

26. Uchwała nr XVI/136/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

27. Uchwała nr XVI/137/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

28. Uchwała nr XVI/138/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Lubieniu Kujawskim za 2019 rok. 

29. Uchwała nr XVI/139/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Lubień Kujawski za 2019 rok. 

30. Uchwała nr XVI/140/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego wotum zaufania. 

31. Uchwała nr XVI/141/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. 

32. Uchwała nr XVI/142/2020  z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski. 

33. Uchwała nr XVII/143/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

34. Uchwała nr XVII/144/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 
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35. Uchwała nr XVII/145/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Lubień Kujawski na dofinansowanie kosztów 

wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na 

terenie Gminy Lubień Kujawski. 

36. Uchwała nr XVII/146/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubień Kujawski. 

37. Uchwała nr XVII/147/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

38. Uchwała nr XVII/148/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa 

w art. 6 ust . 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

39. Uchwała nr XVII/149/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty. 

40. Uchwała nr XVII/150/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Lubień Kujawski. 

41. Uchwała nr XVII/151/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Lubień Kujawski. 

42. Uchwała nr XVII/152/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubień Kujawski na lata 2020-2022. 

43. Uchwała nr XVII/153/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. 

44. Uchwała nr XVII/154/2020  z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Lubień Kujawski  

i udzielenie bonifikaty. 

45. Uchwała nr XVIII/155/2020  z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubień Kujawski na dofinansowanie 
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kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła 

ogrzewania na terenie Gminy Lubień Kujawski 

46. Uchwała nr XVIII/156/2020  z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie nadania wyróżnienia 

"Za zasługi dla Gminy Lubień Kujawski" 

47. Uchwała nr XIX/157/2020  z dnia 11 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

48. Uchwała nr XIX/158/2020  z dnia 11 września 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

49. Uchwała nr XIX/159/2020  z dnia 11 września 2020r. w sprawie zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. ”Rozszerzenie oferty  

i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania przedszkolnego na potrzeby 

świadczenia usług edukacyjnych w ZPO w Lubieniu Kujawskim”. 

50. Uchwała nr XX/160/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

51. Uchwała nr XX/161/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie dokonania zmian 

w budżecie gminy na 2020 rok 

52. Uchwała nr XX/162/2020  z dnia 23 października 2020r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lubień Kujawski. 

53. Uchwała nr XX/163/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi, o których mowa w art. 6 ust . 1 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

54. Uchwała nr XX/164/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

55. Uchwała nr XX/165/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Lubień Kujawski. 

56. Uchwała nr XX/166/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie nieodpłatnego 

nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Czaple Nowe  

od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

57. Uchwała nr XX/167/2020  z dnia 23 października 2020r. w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Lubień Kujawski na rok szkolny 2020/2021. 
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58. Uchwała nr XXI/168/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie udzielenia dotacji  

w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce. 

59. Uchwała nr XXI/169/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie udzielenia dotacji  

w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa  

w Lubieniu Kujawskim. 

60. Uchwała nr XXI/170/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

61. Uchwała nr XXI/171/2020 z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

62. Uchwała nr XXI/172/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2021 rok. 

63. Uchwała nr XXI/173/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

64. Uchwała nr XXI/174/2020  z dnia 25 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. 

65. Uchwała nr XXI/175/2020  z dnia 25 listopada 2020 w sprawie zaliczenia dróg  

do kategorii dróg gminnych. 

66. Uchwała nr XXI/176/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie rocznego programu 

współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz  

z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 

67. Uchwała nr XXI/177/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski  

i udzielenie bonifikaty. 

68. Uchwała nr XXI/178/2020  z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. 

69. Uchwała nr XXII/179/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2020 - 2036. 

70. Uchwała nr XXII/180/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

71. Uchwała nr XXII/181/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2036. 
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72. Uchwała nr XXII/182/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. 

73. Uchwała nr XXII/183/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2021 rok dla samorządowego 

zakładu budżetowego. 

74. Uchwała nr XXII/184/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

75. Uchwała nr XXII/185/2020  z dnia 18 grudnia 2020 w sprawie zwolnień w podatku  

od nieruchomości na 2021 rok. 

76. Uchwała nr XXII/186/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zaliczenia dróg  

do kategorii dróg gminnych. 

77. Uchwała nr XXII/187/2020  z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchylenia uchwały. 

78. Uchwała nr XXII/188/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2021. 

79. Uchwała nr XXII/189/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody  

na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia 

porozumienia. 

 

 

Marek Wiliński 

 Burmistrz 

       Lubienia Kujawskiego 


