
Protokół Nr XIII/19 

XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

Pani Anna Grunau - Drążek. W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu oraz sołtysi wg listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 2 . Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00, a zakończono o 

godzinie 13:30. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołów z XI I XII sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-2023. 

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

jętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o 

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacja 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych na 2020 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2020 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na2020 r. 

14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.  

16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2019-2033. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2020 r. 

19. Wnioski radnych 

20. Zapytania i wnioski sołtysów. 



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

22. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 14, 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 zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

 

Nie wniesiono zmian do porządku obrad. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za”  porządek obrad. 

 

Ad.5. Przyjęcie protokołów z XI I XII sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-2023. 

 

Przewodnicząca Rady zapytała, czy do przedstawionych protokołów są uwagi lub pytania. 

Pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za“ protokół z XI i XII 

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.   

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy Anna Grunau-Drążek poinformowała, że wpłynęło do 

sekretariatu urzędu gminy pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczące pozytywnej 

opinii projektu uchwały w sprawie budżetu na 2020 r. Ponadto Przewodnicząca powiedziała, że w 

dniach 12-17.12.2019 r. odbyła się w urzędzie Gminy Lichnowy kontrola z Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań zleconych gminom z zakresu 

administracji rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg i wniosków wynikających 

z ustawy o KPA, ustawy o CEIDG oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 



Ad. 7. Informacje Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja 

o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że wszystkie informacje przedstawił na 

posiedzeniu komisji. Ponadto powiedział, że 17.12.2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Wspólników, na którym przyjęto program inwestycji na terenach gmin w 2020 r. oraz 

przedstawiono stan zaawansowania inwestycji projektu dotyczącego poprawy jakości oraz ograniczenia 

strat wody w CWŻ Etap I. Ponadto wójt wspomniał, że uczestniczył 13 grudnia w Walnym Zebraniu 

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania (ŻLGD), na którym został przyjęty do Zarządu po czterech latach 

nieobecności. Dzięki współpracy z ŻLGD gmina będzie miała możliwość składać wnioski o 

dofinansowanie m.in. małych inwestycji.  Wójt przekazał również informacje na temat zakończonej 

kontroli z Urzędu Wojewódzkiego oraz  powiedział, że do połowy lutego 2020 r. trwa w Urzędzie Gminy 

kontrola z RIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.  

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/97/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Uchwała stanowi załącznik nr   do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr .  

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z 

realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/98/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacja Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok .  



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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/99/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie  w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2020 rok . Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr . 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2020 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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/100/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alko-

holowych na 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania sta-

nowi załącznik nr . 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2020 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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/101/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lichnowy na 2020 r. 

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

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 

2020 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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/102/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2020 r. Uchwała 

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

 

Ad.14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał 

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/103/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie uchylenia uchwał. Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/104/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr  do niniejszego 

protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 

 

Ad.16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy                    

finansowej na lata 2019-2033. 

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/105/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Uchwała 

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

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. 

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/106/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033. Uchwała 

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

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2020 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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIII/107/2019 z dnia 

30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lichnowy na 2020 r.  Uchwała stanowi załącznik nr  

do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 

 

Ad.19. Wnioski Radnych 

Brak.  

Ad. 20. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Sołtys Jan Maciuński poprosił żeby zaprosić na sesję Panią Kurator  w sprawie omówienia nieodpłatnej 

kontrolowanej pracy na cele społeczne. 

Ad.21. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Wójt odpowiedział, że skontaktujemy się z Panią Kurator w tej sprawie. 

Ad.22.  



W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 30 grudnia 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau-Drążek 


