
Protokół Nr XV/20 

XV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 27 lutego 2020 r. 

 

Obrady nadzwyczajnej 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 oraz zaproszeni goście obecni 

wg listy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Posiedzenie rozpoczęto o 

godzinie 10:00, a zakończono o godzinie 11:15. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o przy-

jętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

6. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o 

udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie stanowiska w sprawie OBWODNICY MIASTA MALBORKA 

8. Wnioski radnych 

9. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych. 

10. Zamknięcie posiedzenia.  

 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 11, 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 11 głosach „za” porządek obrad. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 3. 

 



Ad.5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych.   

 

Brak. 

 

Ad. 6.  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 przekaże informacje na sesji zwyczajnej 

która odbędzie się pod koniec marca.    

 

Ad. 7. Podjęcie stanowiska w sprawie OBWODNICY MIASTA MALBORKA 

Głos zabrał Wicestarosta Powiatu Malborskiego Waldemar Lamkowski. Powiedział, że temat 

obwodnicy dotyczy wszystkich gmin i powiatu. Wzmożony ruch komunikacyjny wymusza takie 

rozwiązanie, aby skierować ruch poza miasto Malbork. Przez kilkanaście lat perspektywa różnie się 

kształtowała, miasto wykładało środki na opracowanie koncepcji. Do 2017 r. obwodnica była wówczas 

na liście rezerwowej inwestycji krajowych. Kiedy Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło „Program 

budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” dla całego kraju okazało się, że zabrakło w nim planów 

budowy obwodnicy miasta Malborka. Dlatego konieczne jest podjęcie powyższego stanowiska, 

zwłaszcza, że temat ten był mocno akcentowany w programie wyborczym obecnej władzy. Wicestarosta 

wspomniał, że 5 marca br. odbędzie się sesja Rady Powiatu Malborskiego, na której powiat podejmie 

swoje stanowisko w tej sprawie.  

Ponadto Wicestarosta wspomniał, że będzie wspierał działania w sprawie tczewskiego mostu. 

 

Głos zabrał Radny Jerzy Bednarek. Powiedział, że popiera wypowiedź wicestarosty oraz poprosił 

aby razem ze stanowiskiem obwodnicy skierować sprawę remontu tczewskiego mostu. 

 

Radny Benedykt Graban zapytał Wicestarostę o budowę chodnika w Lisewie Malborskim oraz 

zwrócił się z prośbą o posprzątanie gałęzi i konar po wycince drzew, które leżą  na wjeździe do Lisewa. 

 

Wicestarosta Lamkowski odpowiedział, że został złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury na 

dofinansowanie zadań związanych z budową i remontem chodników. Na chwilę obecną Starostwo czeka 

na odpowiedź. 

 

Radny Józef Maciuński poparł stanowisko w sprawie obwodnicy oraz zaapelował do Starosty aby 

powiat zaangażował się w sprawie remontu tczewskiego mostu.  

 

Radna Anna Grunau-Drążek także zabrała głos w sprawie tczewskiego mostu. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 11 głosach „za”) podczas XV sesji nadzwyczajnej 

w dniu 27 lutego 2020 r. stanowisko w sprawie OBWODNICY MIASTA MALBORKA. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 4. 

 

 



Ad.8. Wnioski Radnych 

Radny Zbigniew Rybicki zapytał starostę o chodnik w Tropiszewie. 

Starosta odpowiedział, że remont jest przewidziany w obecnej kadencji. Jednak priorytetem są remonty 

dróg.  

Radny Wojciech Młodziński zapytał starostę o wiadukt nad torami kolejowymi w Szymankowie. 

Starosta odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma żadnej ekspertyzy, która wskazywałaby na 

zamkniecie wiaduktu.  

Ad. 20. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych. 

Brak. 

Ad.22.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 27 lutego 2020 r. 

 

    

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

        Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau-Drążek 


