
Protokół Nr XVI/20 

XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 26 marca 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 Posiedzenie rozpoczęto o 

godzinie 11:30, a zakończono o godzinie 12:20. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Lichnowy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych od-

padów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2020 r. 

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

przechodu na działce nr 47 położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnówki, stanowiącej wła-

sność gminy Lichnowy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i 

urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021 dla gminy Lichnowy. 

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

nieruchomościach stanowiących własność gminy Lichnowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Lichnowy. 

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

stanowiących fundusz sołecki. 

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

stanowiących fundusz sołecki. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu                

Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie plano-

wanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kre-

dytów i pożyczek. 



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020 r. 

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

na lata 2020-2033. 

19. 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 2. 

 

Ad.5. Podjęcie uchwały 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 w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/112/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lichnowy. 

Uchwała stanowi załącznik nr  3 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4. 

 

Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za-kresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

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 10 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”) uchwałę Nr 

XVI/113/2020  z dnia 26.03.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

za-kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

opadów. Uchwała stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi                    

załącznik nr 5. 



 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2020 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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/114/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w sprawie programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lich-

nowy w 2020 r.  Uchwała stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi                    

załącznik nr 7. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i                      

przechodu na działce nr 47 położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnówki, 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 w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/115/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 

47 położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnówki, stanowiącej własność gminy Lichnowy. Uchwała sta-

nowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 9. 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/116/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik 

nr  10 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 11. 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci 

i urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021 dla 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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/117/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń 

wodociągowych na lata 2018-2021 dla gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr  12 do 

niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi za-łącznik nr 13. 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących 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 w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/118/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomościach stanowiących własność gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr  14 do 

niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi za-łącznik nr 15. 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/119/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Lichnowy. 

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

17. 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

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 10 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymał się”) 

uchwałę Nr XVI/120/2020  z dnia 26.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik nr  18 do niniejszego 

protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 19. 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

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 10 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”) uchwałę Nr 

XVI/121/2020  z dnia 26.03.2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 21. 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu 

Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim. 

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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/122/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego 

Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 23. 

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/123/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego 

Sp. z o.o w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 25. 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020 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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/124/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2020 r. Uchwała stanowi załącznik 

nr 26 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 27. 

Ad.18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy                           

finansowej na lata 2020-2033. 

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 11 głosach „za”) uchwałę Nr XVI/125/2020  z 

dnia 26.03.2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2033.Uchwała 

stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 29. 

Ad.19. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady przypomniała o składaniu oświadczeń majątkowych.  

Wójt zabrał głos w sprawie obecnej sytuacji w gminie w związku z pandemią COVID-19. Powiedział, 

że wszystkie placówki oświatowe zostały zamknięte oraz zostały odwołane wszystkie imprezy gminne. 

Od 30 marca urząd gminy pracuje zdalnie do odwołania. Zostało przygotowane miejsce dla petentów. 

Wójt powiedział również, że kilka mieszkańców przebywa na obowiązkowej kwarantannie, jednak nie 

ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem. Ponadto powiedział, że gmina jest na etapie 

pozyskiwania  środków zabezpieczających w postaci rękawic jednorazowych, maseczek, środków do 

dezynfekcji oraz że  gminne OSP zadeklarowały pomoc dla osób starszych. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 26 marca 2020 r. 

 

    

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

        Anna Karkusiewicz                                                                  Anna Grunau-Drążek 


