
Protokół Nr X/19 

X zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 30 września 2019 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzył i poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Lichnowy Pan Zbigniew Rybicki. 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 12:30, a zakończono o godzinie 14:00. 

 

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 IX 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. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.  

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 

2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o prze-

biegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. – rozpatrzenie. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-

kość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, moty-

wacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wy-

nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze 

specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wy-

płacania dodatku mieszkaniowego.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieru-

chomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkanio-

wym Zasobem Gminy Lichnowy na lata 2020-2024 . 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieru-

chomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieru-

chomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieru-

chomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lich-

nowach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lich-

nowy za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanso-

wej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.  

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

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

sowej na lata 2019 – 2033. 

21. Wnioski radnych. 

22. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

24. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy stwierdził, iż na 15 radnych przybyło 13, więc Rada jest 

władna do podejmowania uchwał. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy przedstawiła porządek obrad i zapytała, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

 

Pani Iwona Młodzińska, Referent ds. obrony cywilnej, cywilnej, bezpieczeństwa publicznego i 

promocji gminy poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019 

roku po punkcie 18. 

 

Po zmianach, nowy porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z IX 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 informacja o 

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020.  

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 

2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. – rozpatrzenie. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze 

specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego.  

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

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy, 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lichnowy na lata 2020-2024 . 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lichnowach. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Lichnowy za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019. 

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

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy        

finansowej na lata 2019 – 2033. 

22. Wnioski radnych. 

23. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

25. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 13 głosach „za”  porządek obrad. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał czy do przedstawionego protokołu są uwagi lub pytania. 

Pytań i uwag nie wniesiono. 



 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 13 głosach „za“ protokół z IX 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. 

 

Pan Zbigniew Rybicki Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy przedstawił interpelacje i 

zapytania zebrane podczas zebrania wiejskiego.  Interpelacje zostały przekazane Panu Wójtowi. 

 

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 odniesie się do interpelacji na następnej 

sesji Rady Gminy. Wójt poinformował, że 4 października br. nastąpi podpisanie aktu notarialnego 

dotyczącego zakupu przez gminę budynku po byłym posterunku policji. Wójt powiedział, że 

uczestniczył w spotkaniu razem ze starostą tczewskim oraz dziennikarzami tv regionalnej Tczew w 

sprawie akcji „Most Tczewski jak Westerplatte”. Podczas spotkania zwrócili się z apelem do premiera 

żeby państwo przejęło na własność historyczny obiekt, ponieważ uważają, że to jedyna szansa na jego 

odbudowę. W związku z tym wójt poprosił o podpisywanie się pod petycją i popieranie akcji. 

 

Głos zabrał Radny Jerzy  Bednarek, który podziękował za przejęcie budynku bo posterunku policji 

oraz poparł akcję w sprawie tczewskiego mostu.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ad. 8. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020. 

Pani Anna Rutkowska, Radna Gminy Lichnowy przedstawiła sprawozdanie z objazdu szkół. 

Powiedziała, że Komisja Socjalna stwierdziła, iż wszystkie szkoły są dobrze przygotowane pod 

względem estetycznym i funkcjonalnym do nowego roku szkolnego. W szkołach w dalszym ciągu będą 

odbywały się zajęcia terapeutyczne i dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów 

m.in. sportowe, językowe, plastyczne, taneczne, teatralne. Dyrektorzy poszczególnych placówek 

zgłosili następujące problemy: w Lichnowach – rozbudowa budynku głównego oraz rozbudowa 

monitoringu wokół szkoły. W Szymankowie – remont elewacji budynku  baraku, zadaszenie nad 

wejściem do szkoły oraz przełożenie kostki brukowej. W Lisewie Malborskim- remont i przełożenie 

boiska gumowego, remont i meble w gabinecie dyrektora szkoły, remont toalet w małym budynku 

szkoły, remont nawierzchni i dachu sali gimnastycznej, uszczelnienie dachu budynku głównego, 

ogrodzenie terenu szkoły wokół dużego budynku, remont w szatni i przebieralni, kapitalny remont 

ogrzewania tj. wymiana rur i grzejników.                        



Sołtys wsi Parszewo Pan Arkadiusz Kuligowski zabrał głos w sprawie szkoły w Lisewie Malborskim  

dotyczącej monitoringu i dyżurów nauczycieli podczas przerw między lekcjami i miejsc gdzie mogą 

przebywać dzieci w szkole na przerwach. 

Radna Pani Anna Rutkowska powiedziała żeby zgłosić te problemy dyrektorowi na następnej sesji.  

Radna Pani Jadwiga Liedtke odpowiedziała że nie ma możliwości żeby kilka nauczycieli było na 

dyżurach. Takie problemy należy zgłaszać podczas zebrań klasowych oraz dyrektorom. 

Wójt zabrał głos, powiedział, że nie były zgłaszane powyższe problemy przed rozpoczęciem roku i jest 

tym faktem zaskoczony. Inwestycje dotyczące remontu prosi o zaplanowanie na okres wakacyjny. 

Skarbnik Pani Halina Stoduś powiedziała, że zgłaszane były potrzeby na zakup nowych pomocy 

naukowych zamiast remontów.  

Radni pozytywnie zaopiniowali ocenę przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020. 

Ocena stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I 

półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. – rozpatrzenie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2019r. oraz informacja o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I 

półrocze 2019 r. – rozpatrzenie została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr  do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze 

specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i 

wypłacania dodatku mieszkaniowego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/72/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za 

warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród, a 

także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego. 



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

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy, 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/73/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy, 

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

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lichnowy na lata 2020-2024 . 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/74/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Lichnowy na lata 2020-2024 . 

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

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/75/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

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

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/76/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

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

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 



Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/77/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

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

 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lichnowach. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/78/2019 z dnia 

30.09.2019 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach. 

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

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/79/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy. 

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

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy 

Lichnowy za I półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/80/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I 

półrocze 2019 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. 

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

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/81/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019.  

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

 

 

 



Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/82/2019 z dnia 

30.09.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

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

 

Ad.21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy        

finansowej na lata 2019 – 2033. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że temat był omawiany na Komisji. Zapytał 

o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 13 głosach „za”) uchwałę Nr X/83/2019 z dnia 

30.09.2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata                 

2019 – 2033. 

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

 

Ad.22. Wnioski Radnych. 

Brak. 

Ad.23. Zapytania i wnioski sołtysów. 

 Brak. 

Ad. 24. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

 Brak. 

Ad.25. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy zamknął 

posiedzenie X sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 30 września 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau 


