
Protokół Nr VIII/19 

VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

Pani Anna Grunau W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, sołtysi obecni wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście obecni wg listy stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Posiedzenie rozpoczęto o godzienie 11:15, a zakończono o godzinie 14:30. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie quorum. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-2023. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje 

o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym infor-

macja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacja o programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie 

i realizację programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środ-

ków pozabudżetowych w 2018 i 2019 roku – referuje Anna Stachowiak Kierownik 

Referatu Rozwoju Gospodarczego.  

9. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy 

oraz podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2018 r. – referuje  

Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego na mienie Gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu na działce nr 47 położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnówki, stanowiącej 

własność Gminy Lichnowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomo-

ści stanowiących własność Gminy Lichnowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 r.  



15. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy finansowej na lata 2019-2023. 

16. Wnioski radnych. 

17. Zapytania i wnioski sołtysów. 

18. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

19. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 12, więc Rada jest 

władna do podejmowania uchwał. 

 

Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy przedstawiła porządek obrad i zapytał, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

 

Pani Magdalena Grabowska Referent ds. organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych 

poprosiła o wycofanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu na działce nr 47 położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnówki, stanowiącej własność Gminy 

Lichnowy. W zamian poprosiła o wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/291/2018 

Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji 

celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Lichnowy. Poprosiła również o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 

Lichnowy w 2019 roku przed uchwałą w sprawie zmian w budżecie tj. jako punkt 14. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 12 głosach „za”  porządek obrad. 

Nowy porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji, stwierdzenie quorum. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-2023. 

6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje 

o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 



7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informa-

cja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacja o programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie 

i realizację programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środ-

ków pozabudżetowych w 2018 i 2019 roku – referuje Anna Stachowiak Kierownik 

Referatu Rozwoju Gospodarczego.  

9. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy 

oraz podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2018 r. – referuje  

Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego na mienie Gminy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/291/2018 Rady Gminy Lich-

nowy z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji 

celowej na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Lichnowy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomo-

ści stanowiących własność Gminy Lichnowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 r.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy finansowej na lata 2019-2023. 

17. Wnioski radnych. 

18. Zapytania i wnioski sołtysów. 

19. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

20. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do przedstawionego protokołu są uwagi lub pytania. 

Pytań i uwag nie wniesiono. 

 



Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 12 głosach „za“ protokół z VII sesji 

Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018 – 2023. 

 

Ad. 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 

Pani Anna Grunau, Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy podziękowała Radnym za udział w 

obchodach 30-lecia Samorządu Terytorialnego.  

 

Ad. 7. Informacje Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami. 

 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że odbył się konkurs na stanowiska 

dyrektorów szkół w gminie. Konkursy wygrali dotychczasowi dyrektorzy.  

Pan Wójt powiedział, że Starostwo Powiatowe w Malborku przesłało decyzję w sprawie przekazania 

posterunku Policji dla Gminy Lichnowy przez Skarb Państwa.  

Pan Wójt dodał, że 15 września odbędą się dożynki w gminie Lichnowy i będą to dożynki powiatowe.  

W dniach 11-18 sierpnia 2019 r. odbędzie się wymiana młodzieży. Młodzież z terenu Gminy Lichnowy 

wyjedzie do Niemiec.   

 

Ad. 8. Informacja o programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie i 

realizację programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków 

pozabudżetowych w 2018 i 2019 roku. 

 

Pani Anna Grunau Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała, że informacja o 

programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie i realizację programów na terenie 

gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków pozabudżetowych w 2018 i 2019 roku została 

zatwierdzona przez aklamację. Temat został omówiony na komisji. Informacja stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy oraz 

podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2018 r.  

 

Pani Joanna Reszka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powiedziała, że Gmina Lichnowy posiada 

najwyższy wskaźnik bezrobocia w powiecie. Od 16 czerwca 2019 r. bezrobotni zarejestrowani w 

urzędzie pracy nie będą podlegać profilowaniu, które określało ich zaangażowanie na rynku pracy. Pani 

Dyrektor powiedziała, że obecny rok, jest pierwszym, w którym brakuje środków finansowych na 

organizację robót publicznych. Dodała również, że obecnie panuje rynek pracownika, ale dobrego 



pracownika. Rynek pracy nastawiony jest na reaktywację szkolnictwa zawodowego. Urząd Pracy podjął 

współpracę ze szkołami średnimi w celu zachęcenia młodzieży do podjęcia nauki w szkołach 

zawodowych i profilowanych. 

 

Pani Anna Grunau Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała, że informacja o stanie 

bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy oraz podjęte działania w zakresie 

łagodzenia jego skutków w 2018 r. została zatwierdzona przez aklamację. Informacja stanowi załącznik 

nr 7 do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Annie Rutkowskiej– Przewodniczącej Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy, która poinformowała, że wszystkie projekty uchwał 

oraz informacje objęte porządkiem posiedzenia zostały zaopiniowane pozytywnie. Projekty uchwał 

omawiane były na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 28.06.2019 r. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr VIII/62/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych. Uchwała 

stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr .  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego na mienie Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr VIII/63/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego na mienie Gminy. Uchwała stanowi 

załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr .  

 

 

Ad. 12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/291/2018 Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 29 maja 2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofi-

nansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lich-

nowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 



Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr VIII/64/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/291/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 

2018r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 

związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy. Uchwała stanowi 

załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr .  

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lichnowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr VIII/65/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr .  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie pla-

nowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr VIII/66/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu 

budżetu gminy Lichnowy w 2019 roku. Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr .  

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr VIII/67/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr  

do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr .  

 

Ad. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finan-

sowej na lata 2019-2023. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytała o 

dodatkowe pytania i uwagi. 



Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę zmieniającą Nr 

VIII/66/2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-

2023. Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik 

nr .  

 

 

Ad. 28. Wnioski radnych. 

Pan Józef Maciuński, radny Gminy Lichnowy zapytał, czy w roku 2019 odbędą się festyny gminne. 

 

Ad. 29. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Pani Krystyna Duda, Sołtys wsi Pordenowo zapytała o możliwość wykoszenia pola w Pordenowie.  

 

Ad. 30. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.   

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że festyny są w planie wydarzeń i odbędą 

się zgodnie z planem. 

 

Ad. 31. Zamknięcie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Magdalena Grabowska                                                                  Anna Grunau 

 

 

 

 

 


