
Protokół Nr II/18 

II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 4 grudnia 2018 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy- 

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

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzenie rozpoczęto o godzienie 12:15, a zakończono o godzinie 13:00. 

 

1. 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 I sesji zwyczajnej 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 

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyła na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków 

związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

planowanego deficytu gminy Lichnowy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2033. 

17. Wnioski radnych. 

18. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

20. 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. 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

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

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy. 

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

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Radni jednogłośnie przy 14 głosach „za“ przyjęli protokół z I sesji zwyczajnej Rady Gminy 

Lichnowy. 

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 



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

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała Radnych, że obrady rady są 

rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane. 

Uczestnicząc w sesji wyraża się jednocześnie zgodę na przetwarzanie i upublicznianie danych 

osobowych. Przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Przewodnicząca 

dodała, że następna sesja odbędzie się 28 grudnia 2018 r. 

Ad. 7. Informacja 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 został wyłoniony wykonawca 

projektu na budowę kanalizacji sanitarnej, projekt Odnawialnych Źródeł Energii jest na etapie 

spotkania z mieszkańcami, które ma odbyć się najprawdopodobniej 12 grudnia, o czym 

mieszkańcy zostaną powiadomieni. Na spotkaniu zostaną przekazane informacje techniczne 

oraz merytoryczne dotyczące projektu oraz wstępne umowy.  

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Lichnowy. Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 4 

do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/10/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na 

sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  



Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości 

wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy. Wyniki głosowania imiennego 

stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/11/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład 

zasobu nieruchomości gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 7  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

wraz z udziałem w nieruchomości. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w 

nieruchomości.  Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/12/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 r. Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/13/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. 



Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 r. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 12  do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/14/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13  do niniejszego protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków 

związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Wyniki głosowania imiennego 

stanowią załącznik nr 14  do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/15/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz planu przychodów i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na 

finansowanie planowanego deficytu gminy Lichnowy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  



Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu gminy Lichnowy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. . 

Wyniki głosowania imiennego stanowią załącznik nr 16  do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/16/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu gminy 

Lichnowy w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwała stanowi 

załącznik nr 17  do niniejszego protokołu. 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. Wyniki głosowania imiennego stanowią 

załącznik nr 18  do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/17/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2018 r. Uchwała stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu. 

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

finansowej na lata 2018-2033. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zarządziła głosowanie jawne imienne nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Wyniki 

głosowania imiennego stanowią załącznik nr 20  do protokołu. 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” ) uchwałę Nr II/18/2018 z dnia 04.12.2018 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033. Uchwała stanowi załącznik nr  

21 do niniejszego protokołu. 

Ad. 17. Wnioski radnych. 

Pan Jerzy Bednarek, Radny Gminy Lichnowy zapytał, dlaczego w porządku posiedzenia 

zniknął zapis dotyczący interpelacji Radnych.  



Pani Anna Kunkel, Zastępca Wójta Gminy Lichnowy odpowiedziała, że interpelacje  

i zapytania od nowej kadencji obowiązują na piśmie zgodnie z  ustawą o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa nakłada obowiązek zmiany statutu 

gminy, gdzie zapis odnośnie interpelacji został uregulowany zgodnie z obowiązującym 

przepisem prawa. Obecnie interpelacje składa się na piśmie do Przewodniczącej Rady Gminy, 

która przekazuje je Wójtowi Gminy, zaś on ma 14 dni na odpowiedź.  

Pan Józef Maciuński, Radny Gminy Lichnowy zgłosił uwagę w protokole  sesji 19.11.2018 

r. i  poprosił o zmianę nazwiska przewodniczącego Komisji Budżetowej. Zapytał również o 

termin wyborów na sołtysa i termin dostarczenia piasku do Lisewa Malborskiego. 

Ad. 18. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak 

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

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że przygotowywania do wyborów 

sołtysa wkrótce się zaczną. Najważniejsza jest frekwencja mieszkańców podczas wyborów. Co 

do pisaku – Pan Wójt powiedział, że prosi o kierowanie pytań do Pana Zbigniewa Niewczasa.  

Ad. 20. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie II sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy dnia 04 grudnia 2018 r.  

 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Magdalena Grabowska                                                   Anna Grunau 

 


