
Protokół Nr XII/19 

XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 06 grudnia 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. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:30, a 

zakończono o godzinie 14:30. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

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

jętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

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

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lichnowy w 

roku szkolnym 2019/2020 r. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XI/86/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 paź-

dziernika 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/88/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 

października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o                 

określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie                          

nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 

października 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za                                   

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

12. Wnioski radnych. 

13. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych. 

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 



 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 15, 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 15 głosach „za”  porządek obrad. 

 

Ad.5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 

Brak. 

 

Ad. 6. 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 w związku z tym, iż nagle wypadła sesja 

nadzwyczajna przedstawi informacje z pracy w okresie międzysesyjnym na sesji, która odbędzie się pod 

koniec grudnia br.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lich-nowy 

w roku szkolnym 2019/2020 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 15 głosach „za”) uchwałę Nr XII/92/2019 z dnia 

06.12.2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lich-nowy w roku szkolnym 

2019/2020 r. 

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

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XI/86/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 

października 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 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 15 głosach „za”) uchwałę Nr XII/93/2019 z dnia 

06.12.2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.  

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

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/88/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 

29 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o                 

określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie                          

nieruchomości.  

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 1O głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymał się”) uchwałę Nr XII/94/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie  zmiany Uchwały nr 

XI/88/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości.  

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 

29 października 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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”2 głosach przeciw i 1 głosie 

„wstrzymał się”) uchwałę Nr XII/95/2019 z dnia 06.12.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XI/89/2019 Rady gminy Lichnowy z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

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

 

Ad. 11. 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 15 głosach „za”) uchwałę Nr XII/96/2019 z dnia 

06.12.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

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

 

Ad.12. Wnioski radnych. 

Brak. 

 

Ad.13.  

Brak 

 



Ad.14. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 06 grudnia 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau 


