
Protokół Nr VII/19 

VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 30 maja 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 oraz zaproszeni goście obecni wg listy stanowiącej 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Posiedzenie rozpoczęto o godzienie 11:00, 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 VI 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. Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2018 r. oraz zamierzenia i kierunki działania na 2019  

r.  

9. Sprawozdanie GOPS w Lichnowach z działalności za 2018 r.  

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Lichnowy.  

11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 r. 

12. Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury drogowej – 

perspektywy i zakres ich modernizacji w 2019 r. – referuje Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego Benedykt Graban.  

13. Przedstawienie przez Wójta Gminy Lichnowy raportu o stanie gminy. 

14. Debata nad raportem o stanie gminy. 

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lichnowy.  

16. Absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy: 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy 

z wykonania budżetu za 2018 r., 



b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r., 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania 

budżetu za 2018 r., 

d) informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r. – rozpatrzenie i przyjęcie, 

e) przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w przedmiocie 

absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku   w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady, 

f) dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy 

Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku w wypłatę zryczałtowanego 

dodatku energetycznego.  

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

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i 

przechodu na działce nr 220 położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, której Gmina 

Lichnowy jest użytkownikiem wieczystym. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Lichnowy. 

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

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy 

Lichnowy za 2018 r.    

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lichnowach. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Lichnowach. 

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

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2033. 

28. Wnioski radnych. 

29. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

31. 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 zapytał, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

 

Pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za”  porządek 

obrad. 

 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z VI 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 14 głosach „za“ protokół z 

VI 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 zaprosiła Radnych do Szkoły 

Łacińskiej w Malborku na obchody 30-lecia Samorządu Terytorialnego.  

Dodała również,  że wpłynęły wszystkie oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2018. 

 

Ad. 7. Informacje Wójta Gminy Lichnowy z pracy między sesjami. 

 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że podpisał umowę na budowę 

siłowni zewnętrznej w Dąbrowie z programu „Aktywne Sołectwo”. Dodał, że firma Energa 

przeprowadza aktualnie na terenie gminy Lichnowy audyt w związku z wymianą oświetlenia 



w gminie na LED. Wymiana oprawy lamp to oszczędności dla gminy. Pan Wójt powiedział, że 

na 7 czerwca 2019 r. zaplanowany jest konkurs na stanowisko dyrektorów szkół w gminie 

Lichnowy.  

Pan Wójt odpowiedział również na złożone interpelacje na sesji marcowej. Powiedział, że 

szczegółowych informacji udzieli Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie 

Powiatowym w Malborku Pan Marek Gumprecht.  

 

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2018 r. oraz zamierzenia i kierunki 

działania na 2019  r. 

 

Pani Anna Grunau Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała, że sprawozdanie z 

działalności GOKiS za 2018 r. oraz zamierzenia i kierunki działania na 2019  r. zostało 

zatwierdzone przez aklamację. Temat został omówiony na komisji. Informacja stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 9. Sprawozdanie GOPS w Lichnowach z działalności za 2018 r. 

 

Pani Anna Grunau Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała, że sprawozdanie 

GOPS w Lichnowach z działalności za 2018 r. zostało zatwierdzone przez aklamację. Temat 

został omówiony na komisji. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Lichnowy. 

 

Pani Anna Grunau Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała, że ocena zasobów 

pomocy społecznej za 2018 r. dla Gminy Lichnowy została zatwierdzona przez aklamację. Temat 

został omówiony na komisji. Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami 

pozarządowymi za 2018 r. 

 

Pani Anna Grunau Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy poinformowała, że sprawozdanie z 

realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r. 

zostało zatwierdzone przez aklamację. Temat został omówiony na komisji. Informacja stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 



Ad. 12. Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury 

drogowej – perspektywy i zakres ich modernizacji w 2019 r. – referuje Przewodniczący 

Komisji Rozwoju Gospodarczego Benedykt Graban.  

 

Pan Benedykt Graban, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego przedstawił 

protokół z przeglądu dróg gminnych i powiatowych, które odbyło się 16 kwietnia 2019 r. i 

podziękował członkom za uczestnictwo. Pan Benedykt zapytał Pana Marka Gumprechta, 

Dyrektora Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Malborsku o termin 

koszenia terenów gminy Lichnowy, malowanie przejść dla pieszych i osi jezdni oraz usuwanie 

Pniów drzew przy drogach. 

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku odpowiedział, że plan działań został przedstawiony na 3 lata. 

Remonty dróg są zaplanowane, jednak bardzo dużo zależy od tego, czy zostanie przyznane 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór wniosków trwa do 15 września 2019 

r.  Z gminy Lichnowy zostały zaplanowane dwa zadania: w Borętach oraz Pordenowie. Wybór 

wykonawcy trwa i ma zostać on wyłoniony do 31.07.2019 r. w sprawie remontu 14. odcinków 

dróg z terenu powiatu.  

Co do interpelacji – pan Dyrektor odpowiedział, że próg zwalniający w Lichnówkach oraz 

budowa chodnika jest aktualnie niemożliwa do wykonania. W Szymankowie natomiast, jest 

brak potrzeby oznakowania łuku. Powiat cały okres letni stara się kosić tereny powiatu  w miarę 

możliwości. Jest on obecnie w trakcie wykonywania czynności, tereny na pewno zostaną 

skoszone.  

Co do frezowania pni – budżet obecnie nie pozwala na ich usunięcie. 

Co do malowania pasów i osi jezdni – bliskie jest podpisanie umowy na odnowienie 

oznakowania poziomego na terenie powiatu malborskiego.  

Pan Benedykt Graban, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego zapytał, 

dlaczego pnie nie są ścinane bliżej ziemi – wtedy nie stwarzałaby takiego zagrożenia. Zapyta 

również o remonty cząstkowe dróg. 

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku odpowiedział, że dawniej wykonywały to osoby fizyczne, od 3-4 

lat jest to zlecane firmie zewnętrznej.  

Co do remontów cząstkowych dróg- są w trakcie realizacji. Firma zewnętrzna realizuje 

remonty. 



Pani Stefania Kaczor, Sołtys wsi Boręty powiedziała, że jest bardzo dużo szlaki w dziurach, 

która pod wpływem jazdy samochodów wybija się. 

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborsku odpowiedział, że taki proces jest zasadny. Jest na to gwarancja. 

Pani Krystyna Duda, Sołtys wsi Pordenowo zapytała o termin wycinki gałęzi i krzaków przy 

drogach. Dodała, że pobocza w Pordenowie są wyższe od drogi. 

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku odpowiedział, że obecnie nie ma możliwości realizacji tego 

zadania ze względów finansowych. Co do poboczy – Pan Dyrektor powiedział, że ścinka 

poboczy w Pordenowie jest zapisana w planie remontów. 

Pan Wojciech Młodziński, Radny Gminy Lichnowy zapytał na jakim etapie jest analiza stanu 

technicznego wiaduktu w Szymankowie. 

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku odpowiedział, że kontrola jest w trakcie. Drzewa w Szymankowie 

będą sukcesywnie wycinane.  

Pan Zbigniew Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy zapytał o to, na jakim 

etapie jest odpowiedź na wniosek w sprawie oznaczenia przejść dla pieszych. 

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku odpowiedział, że potrzebny jest projekt organizacji ruchu.  

Pani Stefania Osińska, Sołtys wsi Lichnowy  powiedziała, że w Lichnowach jest bardzo dużo 

dziur w drogach.  

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku odpowiedział, że akurat firma jest w Lichnowach i zajmuje się 

remontem dróg. 

Pan Józef Maciuński, Radny Gminy Lichnowy zapytał o możliwość likwidacji przystanku 

w Lisewie Malborskim ze względów estetycznych. Mieszkańcy nie potrafią utrzymać go w 

porządku.  

Pan Marek Gumprecht, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Starostwa 

Powiatowego w Malborku poprosił o zwrócenie się z ta sprawą do powiatu. 

 

Protokół z objazdu dróg gminnych i powiatowych stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

 



Ad. 13. Przedstawienie przez Wójta Gminy Lichnowy raportu o stanie gminy. 

 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy podziękował pracownikom za przygotowanie 

raportu o stanie gminy. Powiedział, że jest to nowość wprowadzona w związku z nowelizacją 

ustawy o samorządzie gminnym. Raport o stanie Gminy Lichnowy za 2018 rok zawiera 

charakterystykę gminy Lichnowy oraz jej położenie. Przedstawia gminę jako tereny rolnicze 

na terenie Żuław Wiślanych. Raport zawiera informacje o sołectwach gminy i ich powierzchni, 

jednostkach organizacyjnych gminy oraz och władzach.  

Raport jest przedstawiony za rok 2018, więc pokazuje sytuację demograficzną gminy w tymże 

roku. Niestety mieszkańcy wyprowadzają się z gminy, ponieważ ich ubywa, ale jest to również 

efektem tego, że umierają. Gmina nie jest też położona przy drogach głównych, a zamknięty 

most tczewski utrudnia komunikację, co powoduje mniejsze zainteresowanie osiedleniem się 

w gminie Lichnowy.  

Pan Wójt powiedział o sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Cena 

za niesegregowane odpady ma ulec zwiększeniu, aby zachęcić mieszkańców do segregacji. 

Wciąż brakuje gminie odpowiednich narzędzi do tego, aby ściągać należności za odpady 

komunalne od mieszkańców.  

Pan Wójt powiedział również, że rok 2018 był bardzo ważny, ponieważ gmina uzyskała 

dofinansowanie na realizację projektu Odnawialnych Źródeł Energii. Jest to ważna inwestycja 

pod względem ekologii. Projekt jest w trakcie realizacji.  

Pan Wójt omówił wszystkie najważniejsze wydarzenia, projekty i sprawy gminy Lichnowy w 

roku 2018. Powiedział o działaniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu, Biblioteki Gminnej oraz Szkół Podstawowych z terenu gminy.  

Ad. 14. Debata nad raportem o stanie gminy. 

Pani Anna Grunau, Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy powiedziała, że w szkołach 

jest bardzo dużo zajęć dodatkowych. Zauważyła, że szkoły mogą pochwalić się zajęciami z 

logopedą, psychologiem itp. 

Pan Zbigniew Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy poruszył temat 

aktualizacji planu zagospodarowanie przestrzennego. Dodał, że w raporcie brakuje mu 

informacji finansowych.  



Pani Halina Stoduś, Skarbnik Gminy Lichnowy powiedziała, że raport miał być informacją 

o stanie gminy pod względem programów i strategii. Kwestie finansowe są zarezerwowane dla 

sprawozdania finansowego, czyli udzielenia absolutorium wójtowi.  

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że bardzo dobrą inwestycją jest 

kanalizacja w gminie Lichnowy. Dodał, że projekt OZE nie jest do końca zadowalający, gdyż 

nie jest on przeznaczony dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.  

Pan Jerzy Bednarek, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że na terenie gminy powinna 

odbyć się gazyfikacja. Mieszkańcy powinni mieć dostęp do gazu. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że była oferta od firmy, aby dokonać 

gazyfikacji w gminie. Niestety okazuje się, że gmina jest zbyt małym odbiorcom i musiałaby 

dołożyć bardzo dużą ilość swoich środków finansowych. Dużo łatwiej jest zrealizować to w 

gminach z dużymi przedsiębiorstwami. 

Pan Wojciech Młodziński, Radny Gminy Lichnowy powiedział, że niepokojące się to, że 

mamy w szkole w Szymankowie tak mało klas.  

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że jest przeciwny wywożeniu 

dzieci poza teren gminy, do innych szkół. Uważa, że szkoła w Szymankowie powinna 

funkcjonować. Budynek jest wyremontowany, a przede wszystkim ma bardzo dobre zaplecze 

sportowe w postaci sali gimnastycznej.  

 

Raport o stanie gminy Lichnowy za 2018 rok stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Lichnowy.  

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr 

VII/48/2019 z dnia 30.05.2019 r. w przedmiocie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy 

Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 13.  

 

 

Ad.16. Absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy. 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lich-

nowy z wykonania budżetu za 2018 r., 



b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r., 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykona-

nia budżetu za 2018 r., 

d) informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r. – rozpatrzenie i przyjęcie, 

e) przedstawienie wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w przedmio-

cie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby Ob-

rachunkowej w Gdańsku   w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady, 

f) dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy 

Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r. 

 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy 

Lichnowy z wykonania budżetu za 2018 r., 

Skarbnik Gminy Lichnowy, Pani Halina Stoduś przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. Powiedziała o tym, że budżet został wykonany 

pozytywnie, co bardzo ją cieszy. Pani Skarbnik powiedziała, że budżet w trakcie przesunięć w 

ciągu całego roku, po stornie dochodów wyniósł 22 904 474,00 zł, natomiast po stornie 

wydatków 23 789 234,51 zł. Wydatki bieżące wyniosły 21 177 355,51 zł, natomiast  

inwestycyjne  2 611 879,00 zł. Analiza dochodów budżetowych wykazała, iż w 2018 r. 

osiągnięto dochody w wysokości 22 902 104,67 zł, co stanowi  99,99 % planu. Jest to bardzo 

pozytywna informacja, ponieważ zakłada wykonanie zamierzonego planu. 

Dochody własne wyniosły 3 921 644,29 zł, środki pozyskane na realizację programu 

finansowanego z budżetu Unii Europejskiej 1 338 895,66 zł, udziały w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa 2 506 206,80 zł, subwencja na zadania oświatowe 3 882 033,00 zł, 

subwencja wyrównawcza 2 707 846,00 zł, subwencja równoważąca 124 077,00 zł, dotacje 

celowe na zadania własne gminy 842 554,14 zł, dotacje celowe na zadania zlecone 7 466 300,73 

zł.  

Analizując wykonanie dochodów należy stwierdzić, że założony plan został wykonany. 

Wydatki budżetowe zrealizowano na kwotę  23 015 839,40 zł w tym: wydatki bieżące  20 498 

738,75 zł   tj. 89,07 % ogółu wydatków, wydatki majątkowe 2 517 100,65 zł   tj. 10,93 % ogółu 

wydatków.  

Przychody zaplanowano w wysokości 635 630,41 zł wolnych środków oraz zaciągnięcia 

długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w wysokości 1 100 000,00 

zł. Po stornie rozchodów zaplanowano spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek na 

zadania inwestycyjne w wysokości 638 717,00 zł oraz udzielenie pożyczek w wysokości 

60 000,00 zł.  

W 2018 roku dokonano modernizacji drogi gminnej (ulica Braterska) w miejscowości Lisewo 

Malborskie za kwotę 384 610,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 293 014,00 zł.  



Rozpoczęto realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, 

Tropiszewo i Starynia. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji. Wartość pierwszego etapu 

wyniosła 1 818 913,05 zł i polegała na wybudowaniu kolektora tłocznego z dwoma 

przepompowniami ścieków oraz modernizację dwóch istniejących przepompowni w celu 

zawrócenia odprowadzenia ścieków z Szymankowa z zlewni Miłoradz do kolektora Lisewo – 

Nowy Staw. Drugi etap, polegający na wybudowaniu sieci sanitarnej w Staryni i Tropiszewie z 

dwunastoma przepompowniami ścieków za 1 894 616,62 zł zostanie zrealizowany do 10 

sierpnia 2020 roku. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.  

W 2018 roku wykonano siłownię zewnętrzną w Lichnowach w ramach projektu „Aktywny 

Senior”. Koszt zadania wyniósł 15 185,63 zł. Zadanie otrzymało dotację celową w wysokości 

10 000 zł.  

Ważnym przedsięwzięciem była budowa szlaku rowerowego Wiślanej Trasy Rowerowej R9 w 

ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe- Rowerem przez Żuławy”. Przedsięwzięcie 

polegało na oznakowaniu trasy rowerowej od Pordenowa do Lisewa Malborskiego na długości 

15,65 km, natomiast na odcinku 1 km w miejscowości Dąbrowa wybudowano ścieżkę pieszo-

rowerową  o szerokości 2,5 m. Dodatkowo wybudowano dwa przystanki rowerowe. Gminy 

zawarły porozumienia w celu realizacji kolejnych odcinków w ramach partnerstwa. Gmina 

Lichnowy znalazła się w partnerstwie z gminami: Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański. 

Koszt realizacji odcinka na terenie gminy Lichnowy wyniósł 1 396 516,00 zł., z czego 

dofinansowanie wyniosło 85%.  

Rok 2018 zakończył również projekt unijny w szkołach pn. „Wyższe kwalifikacje dla lepszych 

perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

gminy Lichnowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu w 2018 roku wyniosła 304 632,83 zł, w tym 

dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 188 176,26 zł. 

Realizacja projektu OZE – poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie 

Lichnowy i Stare Pole – Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% wartości 

kosztów kwalifikowalnych, w ramach OSI Priorytetowej 10.Energia Poddziałania 10.3.1 

Odnawialne źródła energii. Wartość inwestycji wyniesie ok. 1 907 221,00 zł.  

Pani Skarbnik podsumowując powiedziała, że ogółem wydatkowano kwotę 23 015 839,40 zł, 

w tym wydatki bieżące 20 498 738,75 zł co stanowi 89,07 % oraz wydatki majątkowe na kwotę 

2 517 100,65 zł co stanowi 10,93 %.  

 

Wójt Gminy Lichnowy, Pan Jan Michalski powiedział, że jest bardzo zadowolony  

z wykonania budżetu. Zadania zaplanowane do wykonania w budżecie na 2018 r. zostały 

zrealizowane. Pan Wójt powiedział, że cieszy się z wykonanych inwestycji w gminie, ponieważ 

według niego rozwój i dążenie do lepszego życia w gminie dla mieszkańców jest jego 

priorytetem. Dodał, że bardzo chciałby zrealizować w przyszłym roku kolejne inwestycje, 

szczególnie budowę siłowni zewnętrznych w każdej wsi gminy.  



Treść sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z wykonania 

budżetu gminy za 2018 r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Sprawozdanie przyjęto przez 

aklamację. 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2018 rok, 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau odczytała treść pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy Lichnowy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i 

objaśnieniami zawartej w Uchwale Nr 040/g237/R/III/19 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

Treść Uchwały RIO stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r., 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli ( przy 14 głosach „za”) Uchwałę Nr 

VII/49/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 17. 

d) informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy za 2018 r. – rozpatrzenie i 

przyjęcie, 

Pani Katarzyna Brzezińska Inspktor ds. ochrony środowiska i rolnictwa powiedziała o 

zasobach komunalnych gminy Lichnowy, w których skład wchodzą obiekty kultury: świetlice 

wiejskie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz budynek po byłej szkole w Szymankowie, 

oświaty – szkoły wraz z budynkami przynależnymi, budynek Urzędu Gminy, budynki OSP, 

budynki mieszkalne oraz obiekty sportowe tj. boiska, cmentarz komunalny, tereny zieleni, sieć 

wodociągowa z przyłączami oraz kanalizacja. Pani Katarzyna powiedziała o sprzedanych 

działkach w 2018 roku : działce rolnej w Parszewie i ostatniej z siedmiu działek w Lichnowach. 

 

Pytań i uwag do informacji nie wniesiono. Informację przyjęto przez aklamację.  

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy  w przedmiocie 

absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Lichnowy, 

Pani Krystyna Kunkiel Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy 

odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Lichnowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 20178r. Treść 

wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Nr 064/g237/A/II/19  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 maja 2019 r. w 

przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy 



w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2018 r.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy  w przedmiocie absolutorium dla Wójta 

Gminy Lichnowy stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

f) dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy 

Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau podziękowała Wójtowi Gminy 

Lichnowy za pozytywne wykonanie budżetu gminy w 2018 r. Powiedziała, że cieszy się, iż 

udało się zrealizować cele i założenia. Dodała, że efektem pozytywnego zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 

całoroczna praca i dbałość o budżet gminy Lichnowy.  

Pan Józef Maciuński, Radny Gminy Lichnowy ocenił bardzo pozytywnie wykonanie 

budżetu. Powiedział, że wciąż brakuje pieniędzy, ale wójt stara się realizować budżet na miarę 

możliwości i za to mu dziękuje.  

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy podziękował za pozytywne wykonanie 

budżetu, ponieważ budżet stanowi podstawę funkcjonowania gminy. Zapytał również o 

modernizację ulicy Niepodległości w Lisewie Malborskim. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy podziękował radnym za udzielenie absolutorium. 

Podziękowania skierował także w stronę urzędników, a w szczególności pani Haliny Stoduś 

Skarbnika Gminy Lichnowy. Powiedział, że dla jego osoby zawsze priorytetem będzie oświata, 

ponieważ inwestycja w dzieci i młodzież jest inwestycją w przyszłość. W odpowiedzi na 

pytanie Radnego Benedykta Grabana – powiedział, że wniosek  o dofinansowanie został 

złożony i obecnie trwa obserwacja na jakim jest etapie.   

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli jednogłośnie przy 14 głosach „za” Uchwałę 

Nr VII/50/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Lichnowy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 21.  

 

Ad. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku w wypłatę 

zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/51/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku w wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 

23. 



Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na 

sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/52/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

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

zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 25. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przejazdu i przechodu na działce nr 220 położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, 

której Gmina Lichnowy jest użytkownikiem wieczystym. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/53/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 220 

położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa, której Gmina Lichnowy jest użytkownikiem 

wieczystym. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 27. 

 

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lichnowy. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/54/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 r. w 

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 29. 

 



Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Lichnowy. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/55/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lichnowy. Uchwała 

stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 

31. 

Ad. 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/56/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 33. 

 

Ad. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy Lichnowy za 2018 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 podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/57/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy za 2018 r. Uchwała 

stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 

35. 

   

 

 

 



Ad. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/58/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Lichnowach. Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 37. 

 

Ad. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. 

 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/59/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 39. 

 

Ad. 26. 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 podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/60/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 41. 

 

Ad. 27. 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 podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr VII/61/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Uchwała stanowi załącznik nr 

42 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 43. 

 

Ad. 28. Wnioski radnych. 

Pan Józef Maciuński, radny Gminy Lichnowy poprosił o zaproszenie Starosty Powiatu 

Tczewskiego na przyszłą sesję. 

Pan Benedykt Graban, Radny Gminy Lichnowy poprosił o zaproszenie Starosty Powiatu 

Malborskiego na przyszłą sesję. 

Pan Jerzy Ostrowski, Radny Gminy Lichnowy zapytał o remont chodnika w Szymankowie 

na ul. Boh. Września. 

Pan Zbigniew Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy powiedział, że 

młodzież z Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy została nominowana do gali Super 

Samorząd.  

Ad. 29. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Pani Krystyna Duda, Sołtys wsi Pordenowo zapytała o możliwość ogrodzenia świetlicy w 

Pordenowie.  

Ad. 30. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.   

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że zaproszenia zostaną wysłane. 

Co do chodnika – powiedział, że prowadzone są rozmowy z PKP. 

 

Ad. 31. Zamknięcie posiedzenia. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 30 maja 2019 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Magdalena Grabowska                                                                  Anna Grunau 

 

 

 

 

 


