
Protokół Nr XIV/20 

XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

Obrady zwyczajnej sesji otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

Pani Anna Grunau - Drążek. W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,  sołtysi wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 oraz zaproszeni goście obecni wg listy stanowiącej załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11:00, a zakończono o godzinie 

12:30. 

 

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  XIII 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. Informacja na temat przygotowania i przebiegu zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zi-

mowych – referują dyrektorzy szkół. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w Lichnowach w 2019 r. 

10. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na te-

renie gminy Lichnowy za 2019 r. 

11. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2019 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w gminie Lichnowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowa-

nia. 

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

chomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu re-

gulaminu dostarczania wody i projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Lichnowy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

16. Wnioski radnych 

17. Zapytania i wnioski sołtysów. 



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

19. 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. 

 

Nie wniesiono zmian do porządku obrad. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli  przy 13 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” porządek 

obrad. 

 

Ad.5. Przyjęcie protokołu z  XIII 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 XIII 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.   

 

Brak. 

 

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 wpłynął protokół pokontrolny z Urzędu 

Wojewódzkiego dotyczący kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Lichnowy w dniach 12 – 17 

grudnia 2019 r. w zakresie realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz 

prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków. Przekazał, że kontrola wypadła dobrze i 

wszystkie ustalenia zostały wyjaśnione na bieżąco. Wspomniał, że do 18 lutego br. trwa kontrola RIO. 



Wójt przekazał także informacje na temat remontu dróg gminnych i powiatowych oraz  dokończenia 

remontu chodnika w Tropiszewie.  Ponadto powiedział że zaprosił na dzisiejsza sesję starostę aby 

osobiście przekazał informacje na temat podejmowanych działań w zakresie remontu dróg.  

 

Ad. 8. Informacja na temat przygotowania i przebiegu zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 

zimowych – referują dyrektorzy szkół. 

Głos zabrała Pani Sylwia Bogdan, Dyrektor SP w Lichnowach. Powiedziała, że w zimowisku udział 

wzięło łącznie 40 dzieci z klas 1-6 w dwóch grupach. Dzieci brały udział w licznych zajęciach na terenie 

szkoły takich jak: zajęcia z animatorem, zajęcia plastyczne, zajęcia pod nazwą fit junior podczas których 

dzieci samodzielnie przygotowywały zdrowe przekąski. Dzięki lokalnym sponsorom szkoła 

zorganizowała wyjazdy do Tczewa do Fabryki Sztuk, Sali zabaw oraz do kina.  

Głos zabrała Pani Grażyna Jażdżewska, Dyrektor SP w Szymankowie. Powiedziała, że w 

zimowisku udział wzięło 32 dzieci  w wieku od 6 do 14 lat. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach kl. 

0-4 i 6-8. Szkoła zorganizowała wyjazdy do Tczewa do Centrum Kultury, Centrum Renowacji Statków, 

do kina i na lodowisko. Ponadto Dzieci uczestniczyły w zajęciach gastronomicznych w Gościńcu Nad 

Wisłą podczas których uczyły się  m.in. zachowania w restauracji,  przy stole itp. Zajęcia  wyjazdowe 

odbyły się dzięki lokalnym sponsorom        

Informację na temat przebiegu zajęć dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim 

przedstawiła Radna Anna Rutkowska. Pani Ania powiedziała, że zajęcia odbywały się w 3 grupach 

w wieku od 6 do 15 lat  Na terenie szkoły odbywały się m.in. zajęcia plastyczne, sportowe. Dzieci brały 

udział w wyjazdach na lodowisko, na basen (zajęcia z nuka pływania), do Sali zabaw w Tczewie oraz 

Fabryki Sztuk w Tczewie. Ponadto odbyła się wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie 

podczas której dzieci dowiedziały się o zachowaniu  podczas pożaru. Zajęcia  wyjazdowe odbyły się 

dzięki lokalnym sponsorom.       

Radny Benedykt Graban zapytał o liczbę dzieci biorących udział w zajęciach. 

Pani Ania Rutkowska odpowiedziała, że ok 40 dzieci, dyrektor nie napisał dokładnej liczby osób. 

Radny Jerzy Bednarek pochwalił dyrekcję szkół za starania i inicjatywę zimowiska podczas ferii. 

Wójt Jan Michalski podziękował szkołom za organizację zimowisk i bezpieczeństwo podczas ferii. 

Natomiast lokalnym firmom podziękował za  zaangażowanie i pomoc finansową. 

 

Ad.9. Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w Lichnowach w 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. 

Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w Lichnowach w 2019 r. została 

przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu. 



Ad.10. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie gminy Lichnowy za 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. 

Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Lichnowy za 2019 r. została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 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.. 

Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2019 r  została przyjęta przez aklamację Ocena 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lichnowy oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIV/108/2020  z 

dnia 24.01.2020 r. w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdy-

scyplinarnego w Gminie Lichnowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała sta-

nowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 10. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż 

nieruchomości wchodzącej 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 w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIV/109/2020  z 

dnia 24.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości 

wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 11  do 

niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 12 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projek-

tu regulaminu dostarczania wody i projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego 

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 w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIV/110/2020  z 

dnia 24.01.2020 r. w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu 



dostarczania wody i projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 14. 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych. 

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 14 głosach „za”) uchwałę Nr XIV/111/2020  z 

dnia 24.01.2020 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. Uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 16. 

 

Ad.16. Wnioski Radnych 

Radny Zbigniew Rybicki poprosił o zaktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lichnowy 

i zamieszczenie interpelacji i protokołów z sesji. 

Radny Jerzy Ostrowski złożył interpelację w sprawie oświetlenia na ul. Żuławskiej w Szymankowie. 

Ad. 20. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Sołtys Krystyna Duda zapytała o polną drogę w Pordenowie. 

Sołtys Stefania Osińska zapytała o wjazdy na ul. Lipowej w Lichnowach. 

Sołtys Józef Maciuński zapytał o prace społecznie – użyteczne. 

Ad.21. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Wójt zabrał głos w sprawie polnych dróg. Poprosił również rolników aby tez sami dbali o polne drogi 

ponieważ gmina nie posiada odpowiedniego sprzętu. Wójt powiedział, że sprawę wjazdów mieszkańcy 

zgłaszali pisemnie do gminy. Zostało wysłane w tej sprawie pismo do Starosty i Rady Powiatu. Wójt 

poinformował, że 28 stycznia br. odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy,  na którym 

podpisze porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.  

Ad.22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 24 stycznia 2020 r. 

 

   Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau-Drążek 


