
Protokół Nr XI/19 

XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 29 października 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 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:00, 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. Przyjęcie protokołu z X 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. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

za rok szkolny 2018/2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy na lata 2020-2022. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na          

2020 r. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

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



17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

na lata 2019 – 2033. 

18. Wnioski radnych. 

19. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

21. 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 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 12 głosach „za”  porządek obrad. 

 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z X 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 X 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 zabrała głos w sprawie pisma od OSP 

Lisewo Malborskie którego treść dotyczyła dofinansowania zakupu wozu strażackiego. Powiedziała że 

temat został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Ponadto Przewodnicząca Rady przypomniała 

o składaniu poprawek w oświadczeniach majątkowych. 



 

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 zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie 

otrzymane interpelacje. Ponadto powiedział, że zostały zamknięte inwestycje dotyczące kanalizacji oraz 

OZE a także podziękował pracownikom zaangażowanym w tej sprawie. Wójt wspomniał, że w dniach 

6-7 listopada BR. nastąpi odbiór inwestycji OZE. Ponadto Wójt powiedział, że będzie prosił o spotkanie 

ze starosta na temat dróg powiatowych. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ad. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimna-

zjalnego za rok szkolny 2018/2019. 

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

dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Informacja o  stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego za rok 

szkolny 2018/2019. została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy na lata 2020-2022. 

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 XI/83/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lichnowy na lata 2020-2022. 

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

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia. 

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 XI/84/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 



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

załącznik nr .  

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 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 XI/85/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie  uchwalenia na rok 2020 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

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

publicznego i o wolontariacie. 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały 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 12 głosach „za”) uchwałę Nr XI/86/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. .Uchwała stanowi       

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na          

2020 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Za-pytała o 

dodatkowe pytania i uwagi.. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr XI/87/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020 r. 

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

 

Ad.14. Podjęcie uchwały 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 7 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”) uchwałę Nr 

XI/88/2019 z dnia 29.10.2019 r. 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.15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  



Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Za-pytała o 

dodatkowe pytania i uwagi.. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono.. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 7 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymał się”) uchwałę Nr XI/90/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunałnymi. 

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

 

Ad.16. 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 12 głosach „za”) uchwałę Nr XI/89/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2020 r. 

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

 

Ad.17. Podjęcie uchwały zmieniającej 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 12 głosach „za”) uchwałę Nr XI/90/2019 z dnia 

29.10.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033. 

 

Ad.18. Wnioski radnych.  

Brak 

 

Ad.19.  Zapytania i wnioski sołtysów. 

 

Pan Józef Maciuński poprosił o zaproszenie starosty powiatu tczewskiego w celu przekazania 

informacji na temat sprawy związanej z mostem tczewskim.  

 

Przewodnicząca Rady Anna Grunau zaproponowała aby spotkanie ze starosta tczewskim 

zorganizować po nowym roku. 

 

Ad.20.  

Wójt przypomniał, że uczestniczył w nagraniu w TV Tczew w sprawie mostu tczewskiego oraz 

odpowiedział, że jak starosta tczewski będzie miał już konkretną odpowiedź od Premiera to wówczas 

przyjedzie na spotkanie. Wójt zapewnił, że powiat tczewski bez wsparcia rządu nie wyłoży funduszy na 

remont mostu.  

Radny Pan Benedykt Graban podziękował za wykonanie oświetlenia.  

Pani Osińska sołtys Lichnów zabrała głos w sprawie awarii lampy przy boisku oraz przycięciu drzewa 

przy lampie. 

 

Ad.21.  

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 29 października 2019 r. 



 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau 


