
Protokół Nr IX/19 

IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 12 września 2019 r. 

 

Obrady nadzwyczajnej 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 13:00, a zakończono o godzinie 14:15. 

 

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 VIII 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 infor-

macja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup w drodze bezprzetargowej nie-

ruchomości na rzecz Gminy Lichnowy. 

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

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy fi-

nansowej na lata 2019 – 2033. 

11. Wnioski radnych. 

12. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych. 

13. 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 VIII 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 VIII 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 podziękowała Radnym za udział w 

obchodach 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, które odbyły się w dniu 1 września 2019 r. w 

Szymankowie. 

 

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 w dniach 11-18 sierpnia 2019 r. odbyła się 

wymiana młodzieży. Młodzież z terenu Gminy Lichnowy wyjechała do Niemiec.   

Pan Wójt powiedział, że obecnie na terenie gminy realizowanych jest kilka inwestycji m.in.. budowa 

kanalizacji na odcinku Szymankowo-Starynia-Tropiszewo, instalacja odnawialnych  źródeł energii, a 

także wymiana lamp ulicznych. 

Pan Wójt dodał, że będzie szukał środków zewnętrznych na dofinansowanie modernizacji drogi w 

Lisewie Malborskim. 

Pan Wójt zaprosił wszystkich na dożynki powiatowe, które odbędą się  15 września w Lichnowach. 

Ponadto Pan Wójt wspomniał, że wszystkie szkoły z terenu gminy Lichnowy zostały dobrze 

przygotowane do przyjęcia uczniów w nowym roku szkolnym. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości na rzecz Gminy Lichnowy. 



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

dodatkowe pytania i uwagi. Uchwała stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 12 głosach „za”) uchwałę Nr IX/69/2019 z dnia 

12.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz 

Gminy Lichnowy. Protokół głosowania stanowi załącznik nr . 

Ad. 9. 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 IX/70/2019 z dnia 

12.09.2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych. Uchwała 

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

 

Ad. 10. 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 IX/71/2019 z dnia 

28.06.2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2033. Uchwała 

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

 

Ad. 11. Wnioski Radnych. 

Brak. 

Ad. 12.  Odpowiedź Wójta na wnioski radnych. 

Brak. 

Ad. 13.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie IX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 12 września 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Iwona Młodzińska                                                                  Anna Grunau 


