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1. Wstęp 
 

Szanowni Państwo,  

Niniejszy dokument Raportu o stanie Gminy Lubień Kujawski za rok 

2021, stanowi kompendium informacji odnoszących się do 

różnorodnych dziedzin, związanych z zadaniami wypełnianymi przez 

władze samorządu w ramach swoich kompetencji.  Raport został 

sporządzony na mocy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 

poz. 130) oraz w odniesieniu do zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559). Źródłem informacji i danych zebranych w Raporcie były 

informacje otrzymane z poszczególnych referatów merytorycznych Urzędu Miejskiego. Rok 

2021 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 

 

W dniu 02.01.2021 zmarł wieloletni Radnego Rady Miejskiej  

w Lubieniu Kujawskim Lech Kraszewski. W związku z powyższym  

w dniu 11 kwietnia odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 

w Lubieniu Kujawskim w okręgu Nr 8. Mandat Radnego otrzymała Pani 

Karolina Pisarska, córka Ś.P Lecha Kraszewskiego. 
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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. Karolina Pisarska 

9. Andrzej Matusiak 

10. Marian Polichnowski 

11. Andrzej Sierakowski 

12. Elżbieta Wojciechowska 

13. Jarosław Woźniak 

14. Marzena Zaborowska 

15. Janusz Zgliński 

 

 
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. 
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(Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Lubienia Kujawskiego) 

 

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) Pisarska Karolina - przewodniczący, 

2) Polichnowski Marian, 

3) Gawłowski Mirosław, 

4) Wojciechowska Elżbieta, 

5) Zaborowska Marzena. 

  

Komisja Budżetowo – Gospodarcza: 

1) Gawłowski Mirosław - przewodniczący, 

2) Zaborowska Marzena - wiceprzewodniczący, 

3) Matusiak Andrzej członek, 

4) Sierakowski Andrzej członek, 

5) Woźniak Jarosław członek. 
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 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

1) Matusiak Andrzej - przewodniczący, 

2) Pisarska Karolina - 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) Pisarska Karolina 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 

3. Szkoła Podstawowa w Kłóbce 

Dyrektor SP w Kłóbce – Pani Anna Andrzejczak 

4. Szkoła Podstawowa w Kaliskach 

Dyrektor SP w Kaliskach – Pani Żaneta Rojewska 

5. Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie 

Dyrektor SP w Kanibrodzie – Pani Agnieszka Rybska 

6. Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim 

Dyrektor – Pani Milena Nęcka 

7. Biblioteka Publiczna w Lubieniu Kujawskim 

Dyrektor – Pan Robert Paczkowski 

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim,  
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Dzienny Dom Seniora Senior + 

 

 

Kierownik OPS – Pani Anna Kilichowska  

 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim 

Kierownik ZGKiM – Pan Dariusz Deicki 

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 
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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 
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 31.12.2021r.) 

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.  

Obszar lubieńskiej strefy przemysłowej obejmuje powierzchnie ok. 200 ha na których na 

powierzchni już ok. 140 ha swoje grunty posiadają niżej wymienione firmy: 

 

 BERRY SUPERFOS POLAND Sp. z o.o. 

 LAFARGE POLCALC Sp. z o.o. 

 KREISEL Sp. z o.o. 

 POLMAIS Sp. Jawna 

 SONAC Sp. z o.o. 

 SULIMA Sp. z o.o. 

 GOUDEN KORREL 

 NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o. 

 DORMET 

 G T I BUD Sp. Jawna 

 F.I.D. “DROGTOM” Sp. z o. o. 

 AGRICOLA 

 DOMLUX Sp. Jawna 

 GREENLAND Sp. z o. o. 

 DAN – CAR 

 MARKET „WIEWIÓRKA” 

 MATRO 

 HYDROTECHNIK 24 

 MARKET „BIEDRONKA” 
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Market budowlany „Wiewiórka” 

 

 
Berry Superfos Sp. z o.o. 

 

 

 

 

Kreisel Technika Budowlana Sp. z .o.o. 
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Polmais Sp. J. 

 

 

Polcalc Sp. z o.o. 
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Sonac Sp. z o.o. 

 

 

Sulima Sp. z o.o. 

 

 

 

3.2 Demografia 
Liczba ludności 

  Rok 2021 
Liczba ludności 

ogółem 
 7079 

Kobiety  3589 

Mężczyźni  3490 

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
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Wykaz ludności 

Lp. Nazwa sołectwa Liczba mieszkańców 

1 Antoniewo 83 
2 Beszyn 113 
3 Bilno 268 
4 Bagno 439 
5 Błędowo 113 
6 Czaple 196 
7 Chojny 162 
8 Dziankowo 144 
9 Gliznowo 319 
10 Gagowy 238 
11 Gole 306 
12 Kanibród 148 
13 Kretkowo 203 
14 Krzewie 188 
15 Kobyla Łąka 237 
16 Kłóbka 286 
17 Kaliska 594 
18 Modlibórz 188 
19 Morzyce 184 
20 Narty 223 
21 Rutkowice 169 
22 Rzeżewo 387 
23 Szewo 127 
24 Świerna 195 
25 Wola Dziankowska 65 
26 Wiktorowo 129 
27 Wola Olszowa 116 
28 Lubień Kujawski 1356 

Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 

 

Statystyka mieszkańców wg wieku 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 
0-6 231 236 467 
7-18 430 411 841 
19-65 2344 0 2344 
19-60 0 1921 1921 
65+ 485 0 485 
60+ 0 1020 1020 

ogółem 3490 3589 7079 
Źródło: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim 
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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. 

Uchwałą Nr XXII/182/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w dniu 18 grudnia 

2020 roku, przyjęty został budżet gminy Lubień Kuj. na 2021 rok, zawierał obligatoryjne 

elementy na podstawie delegacji ustawowej zawartej  w ustawie  o finansach publicznych   

z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póżn.zm.). W budżecie gminy 

zaplanowano dochody w wysokości 39.914.723,00 zł, które obejmowały; - dochody majątkowe 

4.466.050,00 zł, dochody bieżące 35.448.673,00 zł, w tym; 

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.601.850,,00 zł, 

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  

z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł, 

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.451.600,00 zł. 

Wydatki zaplanowano  na kwotę 44.815.147,00 zł, które obejmowały; - wydatki 

majątkowe 11.305.000,00 zł, wydatki bieżące 35.510.147,00 zł, w tym; 

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami w wysokości 8.601.850,00 zł,  

- wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,  

- wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.451.600,00 zł 

- wydatki na wynagrodzenia w wysokości 10.766.274,94 zł, 



 Raport o stanie Gminy Lubień Kujawski 2021 

17 
 

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.897.096,73 zł, 

- wydatki wiązane z obsługą długu w wysokości 450.000,00 zł. 

Powstała różnica między tymi wielkościami w wysokości 4.900.424,00 zł, stanowiła 

deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych w wysokości 1.620.000,00 zł,  przychodami ze sprzedaży papierów 

wartościowych w kwocie 3.280.424,00 zł, o łącznych przychodach w wysokości 6.620.000,00 

zł, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł stanowiącą 

pokrycie kwoty rozchodów budżetu, której plan stanowił 1.719.576,00  zł,  z czego kwotę 

294.576,00 zł zaplanowano na rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek, kwotę 

1.425.000,00 zł  na rozchody spłat z tytułu  kredytów. Uchwałą Nr XXVI/220/2021  Rady 

Miejskiej w Lubieniu Kuj., dokonano zmian w zakresie deficytu budżetowego zwiększając go 

do kwoty 5.625.387,58 zł,  przychodami wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 716.802,98 zł, i kwotą 8.160.60 zł 

przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Deficyt wzrósł o kwotę 724.963,58 

zł. Środki te nie zostały w 2020 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,  stanowiący „deficyt budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego może być sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z: „niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających  

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”. 

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałą Nr XXX/256/2021 Rady Miejskiej  

w Lubieniu Kujawskim w dniu 2 grudnia 2021 roku i Uchwałą Nr XXXI/260/2021 Rady 

Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w dniu 20 grudnia 2021 roku, różnica między dochodami,  



 Raport o stanie Gminy Lubień Kujawski 2021 

18 
 

a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.160.384,58 zł. Faktyczny deficyt 

budżetu wynosił 5.625.387,58 zł. Różnica pomiędzy planowanym deficytem, a faktycznym 

deficytem budżetu stanowiła kwotę 2.465.003,00 zł, przyznaną przez Ministra Finansów na 

uzupełnienie subwencji ogólnej, z czego kwota 2.139.294,00 zł została wprowadzona po stronie 

dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych środków na konto gminy na podstawie 

pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku Nr ST3.4751.6.2021.K  

z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 325.709,00 

zł została również wprowadzona po stronie dochodów na podstawie przyznanych i wpłaconych 

środków na konto gminy na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 roku 

Nr ST3.4751.6.2021.W z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę (otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na 

wydatki inwestycyjne 2022 roku). W związku z powyższym faktyczny deficyt budżetu zostanie 

pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu w wysokości 1.628.160,60 zł, przychodami ze sprzedaży papierów 

wartościowych w wysokości 3.280.424,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 716.802,98 zł. 

Planowany budżet na przestrzeni roku  ulegał 22- krotnym zmianom wprowadzonym  

w trybie uchwał Rady Miejskiej (ostatnia zmiana 20 grudnia 2021 roku, zmian dokonano 8 - 

krotnie) i Zarządzeń Burmistrza (ostatnia zmiana 29 grudnia  2021 roku, zmian dokonano 14 - 

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 stosunku do  pierwotnego planu o kwotę 15.898.768,36 zł,  

z czego o kwotę 5.925.254,38 zł uległy zwiększeniu dochody bieżące, dochody majątkowe 

uległy zwiększeniu o kwotę 9.973.513,98 zł. Zwiększenie dochodów, zwiększenie przychodów 

spowodowało zwiększenie wydatków o  kwotę 14.158.728,94 zł, z czego o kwotę 6.689.725,17 

zł wzrosły wydatki bieżące, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 7.769.003,77 zł. 

Ostatecznie wielkość planowanych dochodów stanowiła kwotę 55.813.491,36 zł, wydatków 

58.973.875,94 zł. 
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 

 

 Plan po zmianach Wykonanie  % wyk. planu 

I. Dochody ogółem 55.813.491,36 zł 54.672.703,49 zł 97,96 % 

w tym 

1) Dochody majątkowe 14.439.563,98 zł 15.534.631,89 zł 107,58 % 

2) Dochody bieżące 41.373.927,38 zł 39.138.071,60 zł 94,60 % 

a w nich: 

Dochody związane z 

realizacją zadań z 

zakresu administracji 

rządowej 

11.454.041,76 zł 11.406.763,56 zł  

subwencje 11.130.420,00 zł 11.130.420,00 zł  

pozostałe dochody 18.789.465,62  zł 16.600.888,04 zł  

II. Wydatki ogółem 58.973.875,94 zł 53.104.790.38 zł 90,05  % 

w tym: 

1) Wydatki majątkowe 18.774.003,77 zł 14.170.663,63 zł 75,48 %  

2) Wydatki bieżące 40.199.872,17  zł 38.934.126,75 zł  96,85 %  

a w nich: 

a) wydatki na 

wynagrodzenia 

12.991.807,89 zł 12.523.357,37 zł  

b) pochodne od 

wynagrodzeń 

2.472.005,33 zł 2.387.521,56 zł  

c) wydatki związane z 

obsługą długu 

210.000,00 zł 200.728,69 zł   

d) wydatki z zakresu 

adm. Rządowej i innych 

zadań zleconych 

11.454.041,76 zł 11.401.209,96 zł  

e) dotacje dla gmin. 

jedn. organizacyjnych 

750.000,00 zł 747.000,00 zł  

f) pozostałe wydatki 31.096.020,96 zł 25.844.972,80 zł  

III. Wynik finansowy - 3.160.384,58 zł 1.567.913,11 zł      
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Zbiorcze podsumowanie planu, wykonania dochodów osiągniętych za 2021 rok 

Tabela 1 

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk 
planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.159.863,76 1.201.881,11 55,65 
020 Leśnictwo 2.680,00 3.684,67 137,49 
600 Transport i łączność 1.743.594,90 1.659.494,90 95,18 
700 Gospodarka mieszkaniowa 7.273.089,89 8.0644.244,07 118,85 
710 Działalność usługowa  1.000,00 1.000,00 100 
750 Administracja publiczna 849.826,78 228.650,34 26,91 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

8.037,00 6.255,75 77,84 

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

10.251.975,10 11.016.917,48 107,46 

758 Różne rozliczenia 16.854.316,40 16.854.316,40 100 
801 Oświata i wychowanie 617.876,34 608.370,98 98,46 
851 Ochrona zdrowia 35.500,00 35.500,00 100 
852 Pomoc społeczna 1.859.449,00 1.855.939,26 99,81 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 
800.589,30 745.018,15 93,06 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 242.192,00 241.846,65 99,86 
855 Rodzina 10.236.530,18 10.178.090,57 99,43 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2.013.588,71 1.341.493,16 66,62 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830.000,00 50.000,00 6,02 
926 Kultura fizyczna i sport 33.382,00 0,00 0 

Ogółem 55.813.491,36 54.672.703,49 97,96 
(źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok) 
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Zbiorcze podsumowanie planu wykonania wydatków w 2021 roku: 

Tabela 2 

Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wyk 
planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.965.227,28 1.988.016,82 67,04 
600 Transport i łączność  8.262.314,42 8.192.577,79 99,16 
630 Turystyka 71.433,26 71.433,26 100 
700 Gospodarka mieszkaniowa 4.841.319,60 3.048.216,00 62,96 
710 Działalność usługowa 190.000,00 187.181,56 98,52 
750 Administracja publiczna 5.550.299,34 5.089.193,94 91,69 
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 

8.037,00 6.255,75 77,84 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

765.800,00 679.250,90 88,70 

757 Obsługa długu publicznego 210.000,00 200.728,69 95,59 
758 Różne rozliczenia 102.158,00 0,00 0,00 
801 Oświata i wychowanie 12.825.375,73 12.813.225,04 99,91 
851 Ochrona zdrowia 142.354,54 125.505,52 88,16 
852 Opieka społeczna 3.176.783,28 3.086.578,16 97,16 
853 Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
811.147,05 352.456,04 43,45 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 473.682,00 473.017,31 99,86 
855 Rodzina 10.888.433,72 10.812.731,20 99,30 
900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
4.115.813,93 3.757.232,51 91,29 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

3.244.547,74 1.902.059,66 58,62 

926 Kultura fizyczna  329.149,05 319.130,23 96,96 
Ogółem 58.973.875,94 53.104.790,38 90,05 

(źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok) 

 

4.2 Podatki i opłaty lokalne 
 

W 2021 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 Uchwała nr XXI/172/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim 

z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 

wymiaru podatku rolnego na 2021 rok cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku 
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rolnego na obszarze Gminy Lubień Kujawski obniżono z kwoty 58,55 zł na kwotę 30,00 zł za 

1 dt. 

Stawki podatku od nieruchomości:  

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/173/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 

listopada 2020 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: 

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, 
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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 2021 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 XXI/174/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 

listopada 2020r. 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: 

- 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, 
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- 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, 

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



 Raport o stanie Gminy Lubień Kujawski 2021 

26 
 

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 2021 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; 
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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; 

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. 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

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. 

Taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Tabela 3. Wysokość cen za dostarczoną wodę 

Wyszczególnienie Ceny J.m. 

w okresie od 1 do 12 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 13 do 24 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 23 do 36 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grupa taryfowa 1 2,85 3,08 2,85 3,08 2,91 3,14 zł/m3 

Grupa taryfowa 2 2,94 3,18 2,94 3,18 3,00 3,24 zł/m3 

(Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim) 
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Tabela  4. Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

Wyszczególnienie Ceny J.m. 

w okresie od 1 do 12 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 13 do 24 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 23 do 36 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grupa taryfowa 1 4,47 4,83 4,99 5,39 5,09 5,50 zł/m3 

(Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim) 

Należy również zaznaczyć, że zgodnie ze stanem obecnym oraz decyzją Rady Gminy do 1 m3 

ścieków ustanowiona jest dopłata z budżetu gminy w wysokości 1,40 zł/m3. W kontekście 

powyższego stawki dla odbiorcy ostatecznego wynosić będą. jak w tabeli poniżej. 

Tabela  5. Wysokość cen za odprowadzone ścieki po uwzględnieniu dopłaty 

Wyszczególnienie Ceny J.m. 

w okresie od 1 do 12 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 13 do 24 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

w okresie od 23 do 36 

m-ca obowiązywania 

nowej taryfy 

netto brutto netto brutto netto brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grupa taryfowa 1 3,07 3,32 3,59 3,88 3,69 3,99 zł/m3 

(Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim) 

 

Opłata za zajęcie pasa drogowego 

Opłata za zajęcie 1m² elementów pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie 

drogowym za każdy dzień zajęcia wynosi: 

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych - 10 

zł; 

2) jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 8 zł; 

3)powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 10 zł; 

4)pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w pkt 1-3-10 zł; 
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5)dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej - 0,20 zł. 

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące 

roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonego urządzenia: 

1) urządzeń elektroenergetycznych, zajętych przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia,  

w wysokości - 200 zł/rocznie; 

2) urządzeń gazowych, zajętych przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, w wysokości 

- 10 zł/rocznie; 

3) dla urządzeń telekomunikacyjnych światłowodowych z infrastrukturą towarzyszącą 

służących do dostępu do szerokopasmowego Internetu, zajętego przez rzut poziomy 

umieszczonego urządzenia -19 zł /rocznie. 

4)dla pozostałych obiektów i urządzeń, w tym wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 

- 1 zł /rocznie. 

Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę 

opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego 

urządzenia w wysokości - 200 zł. 

Za zajęcie pasa drogowego  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następującą stawkę opłat 

za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego - 0,20 zł. 

Za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym - 1,50 zł za 1 m2. 

Za zajęcie pasa drogowego, na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej, 

ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni na: 

1) ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe - 1 zł; 

2) stoiska niebędące obiektami budowlanymi - 1 zł; 
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5. Wybrane inwestycje  
 

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, na 2021 rok zaplanowano kwotę 1.620.000,00 zł w ramach 

Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących przychody z 2020 roku 

pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Poniesiony 

wydatek stanowił zaplanowaną kwotę w wysokości 1.620.000,00 zł, z czego kwotę 

1.594.070,81 zapłacono wykonawcy końcowe rozliczenie, kwotę 25.929,19 zł wydatek 

dotyczący pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi. Na zadanie gmina otrzymała 

łącznie 100% dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2020 – 60% 

oraz w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 40%. W ramach 

zrealizowanej inwestycji przebudowano drogi gminne Kanibród – Beszyn – Szewo 

Grabina o długości 3,8 km, Beszyn – Gagowy Wieś o długości 1,3 km oraz Kanibród – 

Gagowy Wieś o długości 1 km. Łącznie w ramach jednego zadania przebudowano 

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

Kanibród – Gagowy Wieś. 

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w miejscowości Golska Huta, gmina Lubień 

Kuj, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 370.000,00 zł, z czego kwotę 

193.600,00 zł zaplanowano jako  środki własne gminy, kwotę 176.400,00 zł  

zaplanowano w ramach środków z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 

Poniesione wydatki to zapłata wykonawcy 365.167,21 zł, za wykonanie zadania  
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i zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w kwocie 

4.832,79 zł.                   

3. Przebudowa dróg gminnych nr 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka gmina 

Lubień Kuj”,  o łącznych kosztach finansowych w wysokości 720.000,00 zł.  Zadanie 

zrealizowała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka. 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

(edycja 2021). Wartość przyznanej na to zadanie dotacji wynosi 432 tys. zł i stanowi 

60% wartości tego zadania. W ramach inwestycji przewidziano do przebudowy prawie 

kilometrowy odcinek drogi gminnej w miejscowości Kłóbka wraz z budową chodników 

i miejsc parkingowych przy szkole, ośrodku zdrowia oraz kościele parafialnym. 

 

4.  Zaprojektowanie i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kaliska gmina 

Lubień Kujawskim, o łącznych nakładach finansowych 3.100,000,00 zł, okres realizacji 

zaplanowano na lata 2021-2022, stanowiących odpowiedni nakłady 1.046.450,00 zł   

w 2021 roku, z czego kwotę 954.450,00 zł planowano z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, kwota 2.053.550,00 zł przypada na  2022 rok. Poniesiony wydatek stanowił 

91.248,02 zł dotyczył zaprojektowania i budowy Stacji Uzdatniania Wody  

w miejscowości Kaliska „zaprojektuj i wybuduj”.  

5. „Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) oraz kompleksowego systemu 

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

z własnych środków w wysokości 439.500,00 zł.  Kwotę wydatku w wysokości 

407.439,96 zł poniesiono za dostawę wodomierzy, za montaż i wymianę zapłacono 

31.660,40 zł. 
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6. Budowa kotłowni gazowej w budynku ZPO w Lubieniu Kujawskim i Urzędu 

Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, łączne koszty finansowe ze środków własnych 

stanowiły kwotę 500.000,00 zł. Nowa kotłownia została wykonana w pomieszczeniu 

obecnej kotłowni olejowej i jest zasilana gazem ziemnym z pobudowanej w 2020 roku 

sieci gazu przez firmę Novatek Green Energy Sp. z o. o. W drugim etapie modernizacji 

kotłowni planuje się budowę powietrznej pompy ciepła natomiast w trzecim wykonanie 

nowych kotłowni gazowych dla bloków wspólnot mieszkaniowych Szkolna 15A i 15B 

zasilanych obecnie z odrębnej kotłowni szkolnej. Nowy system ogrzewania budynków 

szkoły ma poza oczekiwanymi oszczędnościami finansowymi w głównej mierze 

przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście.  

 

7. Przebudowa budynków Centrum Kultury, OSP Lubień Kuj, oraz Biblioteki w Lubieniu 

Kuj”, o łącznych kosztach finansowych w wysokości 2.000.000,00 zł, w ramach 

środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych.  Wydatkowane środki stanowiły 

kwotę 709.508,90 zł, środki przeznaczono na budowę kotłowni gazowej w budynku 

Centrum Kultury, montaż pompy ,opracowanie projektu remontu budynku Centrum 

Kultury, opracowanie kosztorysu i specyfikacji, wymianę okien kotłowni gazowej  

w Bibliotece  oraz remont elewacji i dachu budynku Biblioteki. 

8. Remont budynku tzw. „Szubienicy” wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości 

Kamienna. Zadanie realizowane było w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki.  

Na realizację inwestycji gmina otrzymała dotację w wysokości 95% kosztów jej 

realizacji. W ramach zadania przeprowadzono remont budynku tzw. „Szubienicy” oraz 

wykonano siłownię zewnętrzną, plac zabaw oraz boisko o nawierzchni syntetycznej. 
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Prace o wartości 770 tys. zł zrealizowała firma KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński  

z Rzeżewa gm. Lubień Kujawski. Remont budynku tzw. „Szubienicy” wraz  

z zagospodarowaniem terenu jest elementem jednego z zakresu działań w ramach 

Programu rewitalizacji miejscowości Kamienna w ramach, którego m.in. aktualnie 

rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Klub pracy – aktywna Kamienna”. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, przeznaczone środki 

stanowiły kwotę 156.836,00 zł, z czego kwotę 105.000,00 zł Gmina Lubień Kujawski 

pozyskała z PFRON, kwotę 51.836,00 zł stanowił udział środków własnych. W ramach 

planowanych środków dokonano zakupu samochodu marki RENAULT Trafic III Grand 

Pack Clim L2H1. 

10. „Publiczny Internet dla każdego w gminie Lubień Kujawskim” - Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przyznało Gminie 

Lubień Kujawski dofinansowanie na utworzenie hotspotów. Gminy mogły ubiegać się 

o dofinansowanie (bon) na budowę publicznych dostępów do Internetu na swoim 

terenie, którego maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 64 368 zł. 

 

Środki w całości pokryły koszty instalacji hotspotów w 11 lokalizacjach, które 

umieszczone zostały w najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców miejscach. 

Warto nadmienić, iż projekt został zrealizowany bez wkładu własnego gminy a jego 

realizacja zakończyła się w maju 2021 r. 
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Poniżej miejsca w których zostały zlokalizowane punkty bezpłatnego dostępu do Internetu: 

Wewnętrzne punkty dostępu: 

 Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, 

 Dworzec PKS w Lubieniu Kujawskim. 

Zewnętrzne punkty dostępu: 

 Zespół Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim  

 Stadion Miejski w Lubieniu Kujawskim, 

 Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim, 

 Plaża nad jeziorem  Lubieńskim, 

 Otwarta Strefa Aktywności nad j. Lubieńskim,  

 Żłobek Samorządowy w Lubieniu Kujawskim  

 Targowisko Miejskie, 

 „Szubienica” w Kamiennej  

 Dworzec PKP w Kaliskach. 

5. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Toruński” Sp. z o.o. 
 

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą 

z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz 

niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne 

Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest 

realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. 

gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do 

zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację 

inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań 

gminnych i in.(Źródło: kzn.gov.pl). 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo 

społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.  
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W Lubieniu Kujawskim mają zostać wybudowane dwa budynki wielorodzinne, w których 

łącznie powstaną 62 mieszkania. 

SIM „KZN–Toruński” będzie odpowiadała za budowę mieszkań w miastach: 

Aleksandrów Kujawski, Grudziądz, Lipno, Rypin i Toruń oraz gminach: Aleksandrów 

Kujawski, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Gruta, Jabłonowo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie, 

Lubień Kujawski, Lubraniec, Łysomice, Skępe, Świecie nad Osą, Wielgie.              

W dniu 8 lutego Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński oraz wiceprezes 

Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek w obecności Sekretarza Stanu Anny 

Gembickiej Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych podpisali 

porozumienie na rzecz budowy w Lubieniu Kujawskim przystępnych cenowo mieszkań. 

Porozumienie zakłada wymianę informacji, materiałów i dokumentów w zakresie 

nieruchomości położonych na terenie Lubienia Kujawskiego mogących zostać przekazanych 

przez Gminę Lubień Kujawski do Krajowego Zasobu Nieruchomości z przeznaczeniem pod 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 

Strony zobowiązały się do podejmowania wzajemnych działań na rzecz inwestycji 

mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego nieruchomości. Następnym krokiem ma być 

analiza tych informacji i wypracowanie szczegółowego harmonogramu dalszych działań. 

W dniu 17 czerwca 2021r. Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła uchwałę Nr 

XXIV/225/2021 sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W dniu 24 czerwca 2021r. we Włocławku Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek 

Wiliński działający w imieniu Gminy Lubień Kujawski podpisał akt notarialny ze Starostą 

Włocławskim Romanem Gołębiewskim oraz Członkiem Zarządu Powiatu Agatą Wojtkowską 

działającymi w imieniu Powiatu Włocławskiego na mocy którego gmina kupiła od powiatu 

cztery działki o pow 4400 m2. położone przy ul. Żwirki i Wigury w Lubieniu Kujawskim z 

przeznaczeniem pod budowę dwóch bloków. Gmina nabyła od powiatu powyższe 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym za kwotę 156 tys zł brutto. Planuje się, że na 

powyższych działkach pobudowane zostaną w najbliższym czasie dwa budynki wielorodzinne 

o łącznej liczbie 64 mieszkań. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ramach Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Po 

podpisaniu aktu notarialnego spółki SIM KZN Toruński Sp. z o.o. oraz wyrażeniu zgody przez 

Radę Miejską w Lubieniu Kujawskim powyższe działki zostały przekazane jako wkład 

niepieniężny w postaci prawa własności do nieruchomości SIM KZN Toruński. 
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Na objęcie udziałów w spółce gmina Lubień Kujawski otrzymała środki z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł. Wybudowane lokale mają być 

przydzielenie najemcą po wpłaceniu ok. 20% wkładu a następnie spłacane przez najemcę  

w czynszu z dojściem do własności. Rozpoczęcie budowy oraz nabór wniosków od osób 

zainteresowanych najmem lokalu zaplanowane jest na 2022 rok. 

 
(źródło: www.lubienkujawski.pl) 

 

7. Fundusz sołecki 

Kwoty funduszu sołeckiego w 2021 roku dla poszczególnych Sołectw 

Sołectwo Wysokość środków Sołectwa 
Antoniewo 13.471,92 zł 
Beszyn 15.356,10 zł 
Bilno 22.421,79 zł 
Bagno 30.665,09 zł 
Błędowo 14.969,64 zł  
Czaple 19.077,36 zł 
Chojny 17.098,97 zł 
Dziankowo 16.203,98 zł  
Gliznowo 24.729,92 zł  
Gagowy 21.055,76 zł 
Gole 24.164,66 zł  
Kanibród 16.769,24 zł 
Kretkowo  18.653,42 zł  
Krzewie 18.794,74 zł 
Kobyla Łąka 20.914,44 zł 
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Kłóbka 23.175,46 zł 
Kaliska 37.872,10 zł 
Modlibórz 18.088,17 zł 
Morzyce 18.182,38 zł 
Narty 20.160,77 zł 
Rutkowice 17.522,91 zł 
Rzeżewo 28.686,70 zł 
Szewo 15.591,62 zł 
Świerna 18.747,63 zł 
Wola Dziankowska 12.718,24 zł 
Wiktorowo 15.968,46 zł 
Wola Olszowa 14.837,95 zł 
RAZEM 535.626,42 zł 

 

Lubień Kujawski 47.104,60 zł 
 

Środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone m.in. na zakup znaków drogowych 

poziomych i pionowych, zakup kruszywa na drogi gminne, montaż barierek przydrożnych, 

zakup kostki brukowej i materiałów brukarskich oraz czyszczenie rowów  

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

zakup materiałów dociepleniowych (Świetlica Gliznowo), zgodnie uchwałami podjętymi przez 

poszczególne Sołectwa.  Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego wybudowano plac 

zabaw w miejscowości Wiktorowo. Zadanie zrealizowano w systemie gospodarczym  

z wykorzystaniem części urządzeń i ogrodzenia placu zabaw przeniesionego z miejscowości 

Kamienna. W 2021 roku już po raz szósty w historii gmina kupuje kruszywo w ramach 

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

Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.  
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8. 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. 

Uszczegółowienie zasad zagospodarowania terenów następuje w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie Lubień Kujawski obowiązuje 

13 planów zagospodarowania przestrzennego. 

W 2021 roku Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła uchwałę  

Nr XXVII/231/2021 z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień 

Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA). 

W 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim wydano 60 decyzji  

o  warunkach zabudowy, 7 decyzji o lokalizacji celu publicznego, 333 zaświadczenia  

o przeznaczeniu terenu.   
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9.  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  

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 2021r., poz. 1372). 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. 
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 Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) 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, 

 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.   
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 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. 

  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. 
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Drogi: 

Wartość dróg na dzień 01.01.2021r. 55 898 699,41 zł. W ciągu roku wykonano w tym zakresie 

oraz oddano następujące inwestycje:  

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

191414C Beszyn - Gagowy Wieś oraz 191475C Gagowy Wieś – Kanibród gm. Lubień 

Kujawski za kwotę za kwotę 2 714 350,15 

 Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta gr. Gminy Lubień Kujawski 

za kwotę 370 000,00 zł 

 „Rozbudowa drogi gminnej 191429C  w ramach przedsięwzięcia pn.  

„ Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień” za kwotę 2 097 116,34 zł 

 „Rozbudowa drogi gminnej 191428C  w ramach przedsięwzięcia pn.  

„ Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień” za kwotę 177 883,66 zł 

 „Przebudowa dróg gminnych nr 191439C oraz 191440C w m. Kłóbka, Gmina Lubień 

Kujawski” za kwotę 720 000,00 zł 

 

Łączna wartość tych inwestycji to kwota 6 079 350,15 zł. Wartość dróg w gminie Lubień 

Kujawski wyniosła na dzień 31.12.2021 r. kwotę 61 978 049,56 zł. 

 

Grunty: 

Dochód w wyniku sprzedaży: 

działka nr 70/2 w m. Bilno na kwotę 17 000,00 zł 

działka nr 70/3 w m. Bilno na kwotę 13 000,00 zł 

działka nr 232/128 w m. Kaliska na kwotę 39 000,00 zł 

działka nr 232/129 w m. Kaliska na kwotę 42 500,00 zł 

działka nr 232/130 w m. Kaliska na kwotę 33 500,00 zł 

działka nr 232/135 w m. Kaliska na kwotę 31 500,00 zł 

działka nr 232/134 w m. Kaliska na kwotę 33 500,00 zł 

działka nr 232/136 w m. Kaliska na kwotę 37 000,00 zł 

działka nr 232/137 w m. Kaliska na kwotę 36 000,00 zł 

działka nr 232/138 w m. Kaliska na kwotę 28 000,00 zł 

działka nr 232/139 w m. Kaliska na kwotę 37 000,00 zł 

działka nr 232/140 w m. Kaliska na kwotę 38 500,00 zł 

działka nr 232/141 w m. Kaliska na kwotę 39 000,00 zł 
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działka nr 232/143 w m. Kaliska na kwotę 37 500,00 zł 

działka nr 232/144 w m. Kaliska na kwotę 35 500,00 zł 

działka nr 232/145 w m. Kaliska na kwotę 39 000,00 zł 

działka nr 232/146 w m. Kaliska na kwotę 37 500,00 zł 

działka nr 232/147 w m. Kaliska na kwotę 36 000,00 zł 

działka nr 232/148 w m. Kaliska na kwotę 35 500,00 zł 

działka nr 232/149 w m. Kaliska na kwotę 37 000,00 zł 

działka nr 232/150 w m. Kaliska na kwotę 40 000,00 zł 

działka nr 232/151 w m. Kaliska na kwotę 41 000,00 zł 

działka nr 232/152 w m. Kaliska na kwotę 35 000,00 zł 

działka nr 232/153 w m. Kaliska na kwotę 36 000,00 zł 

działka nr 232/154 w m. Kaliska na kwotę 34 500,00 zł 

działka nr 232/155 w m. Kaliska na kwotę 38 000,00 zł 

działka nr 232/142 w m. Kaliska na kwotę 39 000,00 zł 

działka nr 100/20 w m. Narty  na kwotę 110 500,00 zł 

działka nr 100/21 w m. Narty  176 000,00 zł 

działka nr 232/131 w m. Kaliska 33 000,00 zł 

działka nr 491/3 i 492  w m. Lubień Kujawski 74 235,00 zł 

działka nr 232/132 w m. Kaliska na kwotę 25 500,00 zł 

działka nr 232/133 w m. Kaliska na kwotę 44 000,00 zł 

działka nr 232/158 w m. Kaliska na kwotę 55 000,00 zł 

działka nr 232/159 w m. Kaliska na kwotę 50 000,00 zł 

działka nr 232/160 w m. Kaliska na kwotę 49 000,00 zł 

działka nr 232/161 w m. Kaliska na kwotę 53 000,00 zł 

działka nr 232/162 w m. Kaliska na kwotę 50 000,00 zł 

działka nr 232/164 w m. Kaliska na kwotę 53 500,00 zł 

działka nr 184 w m. Czaple Wieś na kwotę 12 500,00 zł 

działka nr 232/219 w m. Kaliska na kwotę 290 880,00 zł 

działka nr 89/8 w m. Wiktorowo na kwotę 10 100,00 zł 

działka nr 89/18 w m. Wiktorowo na kwotę 8 100,00 zł 

działka nr 89/19 w m. Wiktorowo na kwotę 8 100,00 zł 

działka nr 89/20 w m. Wiktorowo na kwotę 8 080,00 zł 

działka nr 232/163 w m. Kaliska na kwotę 54 500,00 zł 
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działka nr 232/220 w m. Kaliska na kwotę 1 465 000,00 zł 

działka nr 232/142 w m. Kaliska na kwotę 39 000,00 zł 

działka nr 393/1 w m. Lubień Kujawski na kwotę 700,00 zł 

 

Dochody budżetowe w tej grupie majątkowej pochodziły ze: 

- sprzedażny siana z terenu byłego lotniska – kwota 33.900,00 zł, 

- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 21 002,36 zł, 

- czynszów za dzierżawę placów na prowadzenie działalności gosp. – kwota 15.207,60 zł, 

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

- czynszów z dzierżawy gruntów rolnych – kwota 16.642,20 zł, 

- 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 2021 r.  wyniósł 8.398,91zł.  
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10.   Pomoc Społeczna 

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń z Pomocy Społecznej za 2021 rok 

1. Zatrudnienie z jednostce organizacyjnej: 

 kierownik, 

 3 pracowników socjalnych, 

 1 referent 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, 

 zadania własne gminy tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe, praca socjalna, składki za 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,  

 w strukturach OPS w roku 2021 działał Dzienny Dom Senior + dla 30 osób 

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

Klub Seniora dla 30 osób starszych powyżej 60 roku życia z terenu miasta i gminy 

Lubień Kujawski powstały w ramach projektu „Wsparcie osób starszych 

potrzebujących wsparcia i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim”. 

1. Zasiłki stałe:  

Ogółem - 38 osób – 242.750,99 zł 

Osoby samotne – 34 osób – 221.787,00 zł 

Osoby w rodzinie – 4 osób – 20.963,99 zł 

Składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 20.837,23 zł. 

2. Zasiłki okresowe: 

ogółem – 239 osób – 949.656,75 zł 

z tytułu bezrobocia – 229 osób – 923.561,00 zł 

z tytułu długotrwałej choroby – 6 osób – 437,00 zł 

z tytułu niepełnosprawności – 22 osoby – 2.909,00 zł 
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z innych tytułów – 7 osoby – 22.749,75 zł 

3. Posiłek dla uczniów w szkołach – 110.500,00 zł: 

- posiłki w stołówce 76.426,00 zł; 

- zasiłki celowe na dożywianie 34.074,00 

4. Usługi opiekuńcze dla  17 osób na kwotę 66.316,00 zł. 

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

na kwotę – 219.600,00 zł. 

6. Zasiłki celowe na kwotę 37.511,76 zł  w tym celowe specjalne na kwotę 6.050,00 zł 

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

roczny 474.839,31 zł. 

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

 2 rodziny zastępcze  

 9 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo–wychowawczych –  koszt: 136.092,13 

zł 

9. Wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd 2 osoby na kwotę 

10.560,00 zł 

10. Świadczenia rodzinne wraz z funduszem alimentacyjnym: 

 Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 391 

Koszt świadczeń rodzinnych – 2.707.896,77 zł,  

składki społeczne – 230.706,77 zł, 

składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla 

opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – 61.631,10 zł,  

 pozostałe koszty wynagrodzenia inne opłaty – 85.598,67 zł. 

11. Świadczenia wychowawcze 500+: 

 liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 754, 

 liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzję – 13401, 

 koszt z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.661.413,09 zł, 

 wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące – 57.116,17 zł. 

12. Dodatki mieszkaniowe – 37.751,87 zł 

13. Dzienny Dom Senior + - wydatki z tytułu wynagrodzeń i realizacji zadań związanych z 

prowadzeniem Dziennego Domu Senior + - kwota 152.726,67 zł, z czego kwota dotacji 

to 65.879,16 zł, natomiast 86.847,51 ze środków własnych. 
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11. 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. 

 

W ramach form programowych Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim zorganizowało bądź 

współorganizowało następujące imprezy kulturalno – edukacyjno - turystyczne w 2021 roku: 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 Konkurs na Dzień Kobiet, 

 Konkurs na Dzień Mamy, 

 Realizacja projektu „Sieć na kulturę”, 

 Bajkowy Dzień Dziecka, 

 Warsztaty dla dzieci – Piżama Party, 

 Warsztaty dla dzieci – Lato z fantazją, 

 Warsztaty florystyczne dla dorosłych – Kompozycje w szkle,  

 Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora „O zegar czasu”, 

 Cykl warsztatów klocki Lego, 

 Warsztaty dla dzieci – Moc zaklęć z Harrym Potterem, 
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 Sesja zdjęciowa Anna Mujta, 

Ze względu na pandemię Covid – 19 w pierwszym półroczu zajęcia stacjonarne były 

zawieszone.  

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 2021 roku: 

W związku z istniejącymi obostrzeniami sanitarnymi w 2021 roku Biblioteka była zmuszona 

zawiesić działalność kulturowo – oświatową głównie w I półroczu. W grudniu zorganizowano 

Dzień Pluszowego Misia dla przedszkolaków z ZPO w Lubieniu Kujawskim. 

Ponadto dla czytelników zakupiono 1168 książek za łączną kwotę 18.654,00 zł.                     

12. Wydarzenia 
 

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

Dnia  27  sierpnia  2021roku odbyła się uroczystość,  po  raz  szesnasty, wręczenia przez 

Burmistrza  Lubienia  Kujawskiego  dyplomów  i decyzji  stypendialnych.  Narok  

2021/2022Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego,  Pan Marek Wiliński, przyznał  26 stypendiów. 

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, nauczyciele,  trenerzy, którzy  na  co  dzień  pracują,  wspierają  

i pomagają  rozwijać  talenty  dzieci i  młodzieży.  W każdym roku, w formie prezentacji 

multimedialnej, szczegółowo podsumowujemy realizację  „Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”. W taki sam sposób stypendyści ze SP  

w Kanibrodzie przestawili swoje bardzo interesujące prace i osiągnięcia w   dziedzinie plastyki,   

fotografii oraz sportu.  
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2. Festiwal Chopin en Vacanses: 

Koncert w ramach Festiwalu CHOPIN en VACANCES odbył się w dniu 3 lipca w Lubieniu 

Kujawskim, przy Domu Seniora, a kolejny 17 lipca 2021 r. w Dworze Orpiszewskich w Kłóbce 

z którym związana była Maria z Wodzińskich Orpiszewskich, wielka miłość Fryderyka 

Chopina. 

Festiwal Chopin en Vacances organizowany jest każdego lata, nieprzerwanie od 2017 roku. Ma 

on przypominać o wakacjach młodego Fryderyka Chopina na Ziemi Dobrzyńskiej, które 

spędzał koncertując na dworach szlachty i arystokracji. 

Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest Fundacja „Ziemia Dobrzynska”. 

Partnerami Festiwalu w Lubieniu Kujawskim  był Burmistrz Lubienia Kujawskiego, Gmina 

Lubień Kujawski i Dom Seniora. na fortepianie współczesnym marki Feurich wystąpili: 

Martyna Kubik, Jakub Drabiński i Szymon Drabiński. 

 

3. eRobocze SHOW 

Dziewiąta  edycja targów maszyn i sprzętu budowlanego odbyła się tym razem w centralnej 

Polsce – w Lubieniu Kujawskim 11 września 2021 r. eRobocze SHOW to wydarzenie  

o unikalnej formule skierowane do profesjonalistów. Największą atrakcją były dynamiczne 

pokazy maszyn roboczych w czasie pracy oraz możliwość ich testowania. Dzięki temu 

przedsiębiorcy i operatorzy mogą w praktyce porównać maszyny i sprzęt wielu marek 

dostępnych na jednej powierzchni wystawienniczej. Podczas eRobocze SHOW odbyły się 

tradycyjnie zawody w ramach Polskiej Ligi Operatorów, organizowane przez Stowarzyszenie 
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Operatorów Maszyn Roboczych Operator oraz konkursy komercyjne na stoiskach firm 

wystawienniczych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marek Wiliński, burmistrz 

Lubienia Kujawskiego. Patronat medialny sprawują portal eRobocze.pl, magazyn Robocze 

NEWS oraz magazyn „Kruszywa”. 

 

 

4. Dożynki Gminno - Parafialne 

Dożynki odbyły się 21 sierpnia 2021 roku na placu przy ZPO w Lubieniu Kujawskim. Obchody 

rozpoczęły się od mszy św. w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu 

Kujawskim. Po przemarszu korowodu dożynkowego nastąpiło uroczyste otwarcie. Koncerty 

zagrały takie gwiazdy jak Andre czy Dejw, natomiast gwiazdą wieczoru był Golec Uorkiestra. 
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5. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 został przeprowadzony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na 

dzień 31 marca 2021 r. Zakres tematyczny spisu oraz zasady jego realizacji zostały określone 

w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 

2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486, z 2021 r. poz. 615, z 2021 r., poz. 

1143) oraz rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 763/2008 z dnia 9 lipca 

2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, 

str. 14) - wraz z aktami wykonawczymi. Zakres tematyczny był konsultowany z kluczowymi 

odbiorcami danych, w szczególności jednostkami administracji publicznej oraz ośrodkami 

naukowo-badawczym, którzy wykorzystują dane statystyczne do realizacji swoich zadań 

statutowych. 

 

Badanie spisowe realizowane było jako badanie pełne i swoim zakresem objęło: 

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 

i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, 

• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, 

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia 

niebędące mieszkaniami. 

Spis nie obejmował natomiast: 

• szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających 

z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie 

uznanych zwyczajów międzynarodowych, 

• mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Udział w spisie był obowiązkowy, a mieszkańcy Polski byli obowiązani do udzielania 

dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi (art. 28 p.1 ustawy o NSP). 

Wyniki NSP zostaną ogłoszone w 2022 roku. (Źródło: stat.gov.pl) 
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6. Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład 

W dniu 25 października br. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej 

edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Rządowy Fundusz Polski Ład to Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu 

dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub 

ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

 

 

 

 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w 

którym mieści się planowana inwestycja. Lubień Kujawki w ramach programu otrzymał 

dotacje w łącznej wysokości 9.65 mln zł na realizację dwóch inwestycji planowanych do 

realizacji na terenie miasta w latach 2022 -2023. Pierwsze z zadań zaplanowanych do realizacji 

w ramach programu dotyczy przebudowy ulic Przejazd, Szkolnej oraz Pogodnej wraz z budową 

parkingu przy cmentarzu. Natomiast drugie przebudowy budynków Zespołu Placówek 

Oświatowych w Lubieniu Kujawskim w zakresie wykonania nowych pokryć dachowych 

budynków, termomodernizacji, wymiany oświetlenia na energooszczędne, ogrzewania oraz 

budowy instalacji fotowoltaicznych. 

7. Konkurs dla samorządów „Rosnąca odporność” 

10 listopada 2021 roku poznaliśmy laureatów konkursu dla samorządów pod hasłem 

“Rosnąca Odporność”. W powiecie włocławskim na podium znalazły się: Lubień Kujawski, 

Choceń oraz Izbica Kujawska. To do tych gmin trafi odpowiednio milion, 500 i 250 tys. zł. 

Konkurs “Rosnąca Odporność” dotyczył wszystkich gmin w Polsce z wyjątkiem tych będących 

miastami na prawach powiatu, które pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 roku osiągnęły 

najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciw Covid -19. Łączna pula nagród 

wynosiła ponad 500 mln zł. Gminy muszą zgłosić się do wojewody po odbiór nagrody do dnia 

17 listopada. Zgłoszenie następuje poprzez poprawne i terminowe złożenie wniosku. 
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Samorządy mogą wydać pieniądze na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-

gospodarczych COVID-19. 

13. Informacja o realizacji programów i uchwał 
 

1. Lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży podjęty uchwałą  

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

W 2021 roku stypendium przyznano 26 osobom: całkowity koszt wynosił – 60.200,00 

zł. Przydzielono 14 stypendia naukowe na łączna, 5 stypendia artystyczne oraz  

7 stypendiów sportowych. 

2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 

w Gminie Lubień Kujawski, podjęty uchwałą Nr XXIV/202/2021 Rady Miejskiej  

w Lubieniu Kujawski z dnia 30 marca 2021r.  

W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zrealizowano wydatki  

w wysokości 39.186,16 zł, wydatki dotyczyły opłat za pobyt bezdomnych zwierząt  

w schronisku, usługi weterynaryjne oraz koszty związane z wyłapywaniem zwierząt 

bezdomnych.  

3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok, 

podjęty uchwałą Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 18 

grudnia 2020r.  

W 2021 roku na PPiRPAiPN przeznaczono kwotę 91.005,52 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 
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informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży m.in. programów profilaktycznych  

w szkołach podstawowych. 

4. 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 2021 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. 

5. 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. 

Na podstawie niniejszej uchwały udzielono dotacje dla parafii na terenie Gminy Lubień 

Kujawski.  Całkowity koszt udzielenia dotacji 60.000,00 zł. 

6. 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 50.000,00 zł. 

7. Uchwała Nr XXIII/195/2021 z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie nadania nazw ulic. 

Od 2021 roku na mapie Gminy Lubień Kujawski możemy znaleźć dwie nowe nazwy 

dróg. Nowa droga o nazwie Rynkowa, znajduje się w miejscowości Kaliska. Droga o 

nazwie Brzozowa jest drogą dojazdową do sprzedanych przez gminę w ubiegłym roku 

16-tu działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 

położonych przy ul. Szkolnej. 

W 2021 roku Rada Miejska w Lubieniu Kujawskim podjęła 80 uchwał: 40 uchwał 

podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej, a 18 jako akty prawa miejscowego 

zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
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Szczegółowy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Lubieniu 

Kujawskim w 2021 roku. 

1. Uchwała nr XXIII/190/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

2. Uchwała nr XXIII/191/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038. 

3. Uchwała nr XXIII/192/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

4. Uchwała nr XXIII/193/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie opłat za pobyt dziecka 

w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 

5. Uchwała nr XXIII/194/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 

6. Uchwała nr XXIII/195/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie nadania nazw ulic. 

7. Uchwała nr XXIII/196/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski. 

8. Uchwała nr XXIII/197/2021  z dnia 23 lutego 2021r. 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. 

9. Uchwała nr XXIII/198/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planów pracy 

komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2021 rok. 

10. Uchwała nr XXIII/199/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie rozpatrzenia petycji 

wielokrotnej. 

11. Uchwała nr XXIII/200/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości położonych w Lubieniu Kujawskim. 

12. Uchwała nr XXIII/201/2021  z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. 

13. Uchwała nr XXIV/202/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

w Gminie Lubień Kujawski na 2021 rok. 
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14. Uchwała nr XXIV/203/2021 z dnia 30 marca 2021r.  w sprawie zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Klub pracy – Aktywna 

Kamienna”. 

15. Uchwała nr XXIV/204/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie uchylenia uchwał. 

16. Uchwała nr XXIV/205/2021 z dnia 30 marca 2021r.  w sprawie uchylenia uchwały. 

17. Uchwała nr XXIV/206/2021 z dnia 30 marca 2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubień Kujawski. 

18. Uchwała nr XXV/207/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038. 

19. Uchwała nr XXV/208/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

20. Uchwała nr XXV/209/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r.  w sprawie opłat za pobyt 

dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia 

od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w żłobku. 

21. Uchwała nr XXV/210/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz 

określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Lubień Kujawski na 2021 roku. 

22. Uchwała nr XXV/211/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych. 

23. Uchwała nr XXV/212/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r.  w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim oraz ich składów osobowych. 

24. Uchwała nr XXV/213/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie powołania Komisji 

Skarg, wniosków i petycji oraz jej składu osobowego. 

25. Uchwała nr XXV/214/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie osób 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych  

w Lubieniu Kujawskim”. 

26. Uchwała nr XXV/215/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r.  w sprawie wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski. 

27. Uchwała nr XXV/216/2021  z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 

28. Uchwała nr XXVI/217/2021  z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia dotacji  

w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

kościele dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Prokopa w Kłóbce. 
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29. Uchwała nr XXVI/218/2021  z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia dotacji  

w roku 2021 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

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

w Lubieniu Kujawskim. 

30. Uchwała nr XXVI/219/2021  z dnia 17 czerwca 2021r.  w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 - 2038. 

31. Uchwała nr XXVI/220/2021  z dnia 17 czerwca 2021r.  w sprawie dokonania zmian w 

budżecie gminy. 

32. Uchwała nr XXVI/221/2021  z dnia 17 czerwca 2021r.  w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2020 rok. 

33. Uchwała nr XXVI/222/2021  z dnia 17 czerwca 2021r.  w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Lubień Kujawski za 2020 rok. 

34. Uchwała nr XXVI/223/2021  z dnia 17 czerwca 2021r.  w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego wotum zaufania. 

35. Uchwała nr XXVI/224/2021  z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

36. Uchwała nr XXVI/225/2021  z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

37. Uchwała nr XXVI/226/2021  z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. 

38. Uchwała nr XXVI/227/2021  z dnia 17 czerwca 2021r.  w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych dla których 

zarządcą jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego. 

39. Uchwała nr XXVI/228/2021  z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie zatwierdzenia  

i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu grantowego pn. 

„Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”. 

40. Uchwała nr XXVII/229/2021  z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038. 



 Raport o stanie Gminy Lubień Kujawski 2021 

59 
 

41. Uchwała nr XXVII/230/2021  z dnia 22 lipca 2021r.  w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

42. Uchwała nr XXVII/231/2021  z dnia 22 lipca 2021r.  w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych 

Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA) 

43. Uchwała nr XXVII/232/2021  z dnia 22 lipca 2021r.  w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Lubień Kujawski na rok szkolny 2021/2022. 

44. Uchwała nr XXVII/233/2021  z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień 

Kujawski. 

45. Uchwała nr XXVII/234/2021  z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie przez Gminę Lubień Kujawski wkładu niepieniężnego do Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Toruński” sp. z o.o. w postaci prawa własności 

nieruchomości zlokalizowanych w Lubieniu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury. 

46. Uchwała nr XXVII/235/2021  z dnia 22 lipca 2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Lubień Kujawski. 

47. Uchwała nr XXVIII/236/2021  z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038. 

48. Uchwała nr XXVIII/237/2021  z dnia 27 września 2021r.w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

49. Uchwała nr XXVIII/238/2021  z dnia 27 września 2021r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień 

Kujawski. 

50. Uchwała nr XXVIII/239/2021  z dnia 27 września 2021r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lubień Kujawski. 

51. Uchwała nr XXVIII/240/2021  z dnia 27 września 2021r.w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego. 

52. Uchwała nr XXVIII/241/2021  z dnia 27 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

„KZN – Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 
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53. Uchwała nr XXIX/242/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038. 

54. Uchwała nr XXIX/243/2021  z dnia 19 listopada 2021r.w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

55. Uchwała nr XXIX/244/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

„KZN – Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 

56. Uchwała nr XXIX/245/2021  z dnia 19 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Lubień Kujawski. 

57. Uchwała nr XXIX/246/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie obniżenia średniej 

ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2022 rok. 

58. Uchwała nr XXIX/247/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

59. Uchwała nr XXIX/248/2021  z dnia 19 listopada 2021r.  w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

60. Uchwała nr XXIX/249/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie zwolnień z podatku 

od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych 

inwestycji dla przedsiębiorców lokujących działalność na terenie Gminy Lubień 

Kujawski. 

61. Uchwała nr XXIX/250/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie zarządzenia 

konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości z części 

miejscowości na o wieś. 

62. Uchwała nr XXIX/251/2021  z dnia 19 listopada 2021r. 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 2022. 

63. Uchwała nr XXIX/252/2021  z dnia 19 listopada 2021r.  zmieniająca uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu 

grantowego pn. „Reaktywacja społeczno-kulturalna w miejscowości Kamienna”. 
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64. Uchwała nr XXIX/253/2021  z dnia 19 listopada 2021r.  zmieniająca uchwałę  

w sprawie zatwierdzenia i przyjęciu do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu 

pn. „Klub pracy – Aktywna Kamienna”. 

65. Uchwała nr XXIX/254/2021  z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lubień 

Kujawski. 

66. Uchwała nr XXX/255/2021  z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038. 

67. Uchwała nr XXX/256/2021  z dnia 2 grudnia 2021r.w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

68. Uchwała nr XXX/257/2021  z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie pokrycia części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

69. Uchwała nr XXX/258/2021  z dnia 2 grudnia 2021r.  zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

70. Uchwała nr XXXI/259/2021  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2021 – 2038. 

71. Uchwała nr XXXI/260/2021  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie gminy na 2021 rok. 

72. Uchwała nr XXXI/261/2021  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2022 – 2038. 

73. Uchwała nr XXXI/262/2021  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Lubień Kujawski na 2022 rok. 

74. Uchwała nr XXXI/263/2021  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2022 rok dla samorządowego 

zakładu budżetowego. 

75. Uchwała nr XXXI/264/2021  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie przyjęcia Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta i Gminy na rok 2022. 

76. Uchwała nr XXXI/265/2021  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla Radnych Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim. 
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77. Uchwała nr XXXI/266/2021  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego. 

78. Uchwała nr XXXI/267/2021  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia 

porozumienia. 

79. Uchwała nr XXXI/268/2021  z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie wystąpienia do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko 

- Pomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości z części miejscowości na wsie. 

80. Uchwała nr XXXI/269/2021  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Lubień Kujawski. 

14. Działania przeciwko Covid – 19 
 

Na terenie Gminy Lubień Kujawski działają dwa punkty szczepień tj. Ośrodek Zdrowia  

w Kłóbce oraz Ośrodek Zdrowia w Lubieniu Kujawskim. Osoby z niepełnosprawnością mające 

problemy z dojazdem do punktu szczepień mogły skorzystać z darmowego transportu, który 

zorganizowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Krzewia, Kłóbki, Morzyc oraz 

Bilna. 

Na gminnym targowisku przy ul. Rynkowej 1 utworzono mobilny punkt badań w kierunku 

SARS-CoV-2. Mobilny punkt utworzony został w pomieszczeniu socjalnym targowiska  

i będzie przyjmował pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00. Punkt na 

zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia jest prowadzony przez RUS – MED Barbara 

Ruszkowska z Torunia. 

Z badania w mobilnym punkcie będą mogły skorzystać osoby posiadające zlecenie: 

 na badanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 

na badanie wystawione przez lekarza lub felczera, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej 

 na badanie wystawione przez lekarza pracującego w hospicjum lub zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym 

 na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną 
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 wystawione przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu 

pielęgnacyjno-opiekuńczego 

 przed przyjęciem do domu pomocy społecznej 

 przed przyjęciem do hospicjum 

 przed przyjęciem do stacji dializ. 

 

 

Na dożynkach Gminno – Parafialnych w dniu 21 sierpnia 2021r. działał punkt szczepień 

powszechnych przeciwko Covid – 19 #Szczepimy się dla Gminy Lubień Kujawski. 

 

 

 

Marek Wiliński 

 Burmistrz 

       Lubienia Kujawskiego 
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