
Protokół Nr VI/19 

VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 29 marca 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 wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Posiedzenie rozpoczęto o godzienie 11:00, a zakończono o godzinie 13:00. 

 

1. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z IV oraz V 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 interpelacjach i zapytania radnych. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2018 r.  

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2018 r.  

10. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji w Gminie Lichnowy zadań z zakresu wspierania rodziny 

wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją zadań – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11. Informacja na temat wniosków mieszkańców Gminy Lichnowy zgłoszonych na 

zebraniach wiejskich. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy na rok 2019. 



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lichnowy. 

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

nieruchomości stanowiących własność gminy Lichnowy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy 

Lichnowy oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologów, 

pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 

zatrudnionych w szkołach podstawowych gminy Lichnowy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Lichnowy oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

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. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 15, więc Rada jest 

władna do podejmowania uchwał. 

Ad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy przedstawił porządek obrad i zapytał, czy do 

zaproponowanego porządku obrad są uwagi. 

Pani  Magdalena Grabowska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. Z o.o. 

w Nowych dworze Gdańskim. Projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych Rady 

Gminy Lichnowy i miałby stanowić punkt 20. 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli jednogłośnie przy 15 głosach „za” nowy porządek obrad. 

1. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z IV oraz V 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 interpelacjach i zapytania radnych. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2018 r.  

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 

2018 r.  



10. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji w Gminie Lichnowy zadań z zakresu wspierania rodziny 

wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją zadań – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

11. Informacja na temat wniosków mieszkańców Gminy Lichnowy zgłoszonych na 

zebraniach wiejskich. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy na rok 2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lichnowy. 

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

nieruchomości stanowiących własność gminy Lichnowy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy 

Lichnowy oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologów, 

pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 

zatrudnionych w szkołach podstawowych gminy Lichnowy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Lichnowy oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać 

składane projekty. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego 

Wodociągu Żuławskiego Sp. Z o.o. w Nowych dworze Gdańskim. 

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

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

na lata 2019-2033. 

23. Wnioski radnych. 



24. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

26. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Protokół głosowania z przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z  IV oraz V sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-2023. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedstawionego protokołu są uwagi lub pytania. 

Pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni jednogłośnie przy 15 głosach „za“ przyjęli protokół z z IV oraz V sesji Rady Gminy Lichnowy 

w kadencji 2018-2023. 

Protokół głosowania z przyjęcia protokołu z IV oraz V sesji Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-

2023 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy Anna Grunau przypomniała Radnym o składaniu 

oświadczeń majątkowych do 20 kwietnia 2019 roku. Przewodnicząca powiedziała o tym, że wpłynęła 

interpelacja Radnego Pana Jerzego Ostrowskiego, którą przekazuje Panu Wójtowi.  

 

Ad.7. Informacje Wójta Gminy Lichnowy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o 

udzielonych odpowiedziach interpelacjach i zapytania radnych. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy poinformował Radnych o inwestycji, która trwa od 

stycznia, a jest to budowa kanalizacji sanitarnej Tropiszewo-Starynia-Szymankowo. Pan Wójt 

powiedział również o strajku nauczycieli. W gminie Lichnowy strajkuje szkoła z Lichnów. W 

przeprowadzonym referendum za strajkiem opowiedziało się 95% nauczycieli. Egzaminy nie są 

zagrożone.  

Ad. 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2018 r. 



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

działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2018 r. zostało zatwierdzone przez 

aklamację. Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu.  

Ad.9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za 2018 r.  

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

działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. zostało 

zatwierdzone przez aklamację. Sprawozdanie stanowi zał. nr 7 do protokołu.  

Ad.10. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji w Gminie Lichnowy zadań z zakresu wspierania 

rodziny wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją zadań – zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau poinformowała, iż sprawozdanie za rok 

2018 z realizacji w Gminie Lichnowy zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z określeniem potrzeb 

związanych z realizacją zadań – zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej zostało zatwierdzone przez aklamację. Sprawozdanie stanowi zał. nr 8 do 

protokołu.  

Ad.11. Informacja na temat wniosków mieszkańców Gminy Lichnowy zgłoszonych na 

zebraniach wiejskich. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że przedstawione wnioski mieszkańców 

pochodzą z wyborów, które odbyły się na wyborach na sołtysa oraz z zebrań wiejskich, które odbyły się 

jesienią 2018 roku. Głównie, mieszkańcy proszą o lampy oraz remonty dróg. Mieszkańcy narzekają na 

brak kanalizacji, jednak Pan Wójt podkreślał, że jeżeli tylko będzie dofinansowanie to na pewni gmina 

podejmie kroki o uzyskanie go.  

Pan Wójt powiedział, że coraz trudniej uzyskać dofinansowanie na remonty dróg. W gminie będzie 

wymiana wszystkich lamp na lampy ledowe, które zapewnią oszczędność. Mieszkańcy zgłaszają 

również swoje uwagi co do placów zabaw. Na pewno place zabaw zostaną odnowione w miarę 

możliwości urzędu.  

Informacja na temat wniosków mieszkańców Gminy Lichnowy zgłoszonych na zebraniach 

wiejskich stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 



Protokół głosowania nad przyjęciem informacji na temat wniosków mieszkańców Gminy 

Lichnowy zgłoszonych na zebraniach wiejskich stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Pani Annie Rutkowskiej– Przewodniczącej Wspólnego 

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy, która poinformowała, że jeden projekt uchwały 

został zaopiniowany negatywnie, natomiast pozostałe projekty uchwał oraz sprawozdania objęte 

porządkiem posiedzenia Rady zostały zaopiniowane pozytywnie. Projekty uchwał omawiane były na 

posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy w dniu 26.03.2019 r. 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy na rok 2019. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” oraz 1 „przeciw”) uchwałę Nr VI/38/2019 z dnia 29.03.2019 r. w 

sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lichnowy na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy na rok 2019 stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lichnowy. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za ”) uchwałę Nr VI /39/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lichnowy. Uchwała 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Lichnowy stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 



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

nieruchomości stanowiących własność gminy Lichnowy. 

 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za”) uchwałę Nr VI/40/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność 

gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 

na nieruchomości stanowiących własność gminy Lichnowy stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy oraz ustalenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach 

podstawowych gminy Lichnowy. 

 

Radni podjęli (przy 10 głosach „za” 1 „przeciw” oraz 4 „wstrzymujących się”) uchwałę Nr VI/41/2019 

z dnia 29.03.2019 r. uchwałę w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy oraz ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych gminy Lichnowy. Uchwała stanowi 

załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Lichnowy oraz 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologów, pedagogów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych 

gminy Lichnowy stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 



Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Lichnowy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za ”) uchwałę Nr VI /42/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lichnowy oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. Uchwała stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Lichnowy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 

zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za” i 2 wstrzymujących) uchwałę Nr VI/43/2019 z dnia 29.03.2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych 

wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Uchwała stanowi załącznik nr 21  do niniejszego 

protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 

stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 



Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 14 głosach „za” i 1 „przeciw” ) uchwałę Nr VI/44/2019 z dnia 29.03.2019 r. w 

sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy środków stanowiących fundusz sołecki stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni odrzucili w głosowaniu (15 głosów „przeciw”) przedłożony projekt uchwały Nr VI/45/2018 z 

dnia 29.03.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki.  

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego 

Wodociągu Żuławskiego Sp. Z o.o. w Nowych dworze Gdańskim. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za”) uchwałę Nr VI/45/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. Z o.o. w Nowym Dworze 

Gdańskim. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego 

Wodociągu Żuławskiego Sp. Z o.o. w Nowych dworze Gdańskim stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu. 



 

Ad. 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za”) uchwałę Nr VI/46/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r. stanowi załącznik nr 

29 do protokołu.  

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

finansowej na lata 2019-2033. 

Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

 

Radni podjęli (przy 15 głosach „za”) uchwałę Nr VI/47/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu. 

Protokół głosowania nad uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019-2033 stanowi załącznik nr 31 do protokołu.  

Ad. 22. Wolne wnioski. 

Na sesję rady Gminy przybył Pan Waldemar Lamkowski, Wicestarosta Powiatu Malborskiego, który 

powiedział, że był na objeździe dróg powiatowych w gminie Lichnowy. Przekazał również Radnym 

trzyletni plan dotyczący remontów dróg powiatowych w gminie. Spotkanie dotyczące planu odbędzie 

się 12 kwietnia 2019 r. w Starostwie w Malborku, na które zaproszony jest Pan Wójt. Pan Wicestarosta 

poprosił Radnych o dopisanie swoich uwag i uzupełnienie materiału roboczego, dotyczącego stanu 

technicznego dróg.  

Pan Wiktor Borawski, Radny Gminy Lichnowy zapytał, czy wiadomo coś w sprawie mosty 

tczewskiego. 

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy powiedział, że chciałby zaprosić starostę 

tczewskiego na kolejną sesję.  



Pan Zbigniew Rybicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lichnowy powiedział, że sprawa 

dotycząca kompostowni została przekazana do UNESCO. 

Ad. 23. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Pan Dariusz Guliński, Sołtys wsi Lichnówki zapytał, kto będzie przeprowadzał kontrole 

placów zabaw, ponieważ plan w Lichnówkach jest w bardzo złym stanie i należy go odnowić.  

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

Pordenowie. 

Pani Irena Boroś, Sołtys wsi Tropiszewo poprosiła o możliwość ogrodzenia boiska w 

Tropiszewie.  

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

Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy odpowiedział, że pracownik urzędu zostanie 

powiadomiony o zgłoszeniach w sprawie konserwacji placów zabaw. 

Ad. 25. Zamknięcie posiedzenia.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy dnia 29 marca 2019 r.  

 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Magdalena Grabowska                                                          Anna Grunau 

 

 

 

 

 


