
Protokół Nr XXII/21 

XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 28 stycznia 2021 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 niniejszego protokołu. Posiedzenie rozpoczęto o 

godzinie 12:25, a zakończono o godzinie 13:00. 

 

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 XXI sesji Rady Gminy Lichnowy.  

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 i zapytaniach radnych. 

8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lichnowy za rok 2020. 

9. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2020 r.. 

10. Informacja o stanie realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2020 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2021 przez 

Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. 

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

na lata 2021-2033. 

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 12, 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 12 głosach „za” porządek obrad. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 2. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Lichnowy. 

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

Zapytała o dodatkowe pytania i uwagi. Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymał się” protokół z XXI sesji Rady Gminy Lichnowy. Protokół głosowania stanowi                

załącznik nr 3. 

 

Ad. 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym informacje o 

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Brak. 

 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym informa-

cja o udzielonych odpowiedziach i zapytaniach radnych. 

Wójt powiedział, że uczestniczył w  spotkaniu w PSP Malbork dotyczącym transportu seniorów do 

punktu szczepień przeciwko COVID-19, którego organizatorem ma być gmina. Powiedział, że do 

końca nie jest to wszystko spięte. Gmina jako samorząd postara się wywiązać z tego obowiązku. Na 

dzień dzisiejszy mamy zapisaną jedną osobę na liście dowozu na szczepienie. W przyszłym tygodniu 

złożymy wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach programu dla gmin, w których w 

przeszłości funkcjonowały PGR-y. Na poprzedniej sesji była prośba o wysłanie pisma do Generalnej 

Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie lewoskrętu w Lisewie. Przyszła odpowiedź w tej sprawie, że w 

tym roku Generalna Dyrekcja wyłoni wykonawcę, a rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2022 r. 

Jesteśmy po przetargu na przewozy szkolne. Do przetargu przystąpiły 3 firmy: Arriva sp. z o.o, FHU 

Szaruga oraz PTO LIPNICKI  Sp. z o.o Sp.k.. firma z Morąga- nowowchodząca na rynek. Przetarg 

wygrała firma z Morąga. 5 lutego nastąpi podpisanie umowy z nowym przewoźnikiem na przewozy 

szkolne. Wczoraj odbyło się w naszym urzędzie spotkanie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego 

Mieczysławem Strukiem, na którym przekazał nam laptopy dla szkół, które maja posłużyć 8-klasistom 

do nauki zdalnej Na 123 gminy laptopy otrzymało 10 gmin. W spotkaniu uczestniczył także Pan Adam 



Krawiec- Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu oraz dyrektorzy szkół. Jutro odbędzie się też 

konferencja online z Marszałkiem na temat programu RPO. 

 

Ad.8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lichnowy za rok 

2020. 

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

dodatkowe pytania i uwagi. Dodatkowych pytań i uwag nie wniesiono. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lichnowy za rok 2020. została 

przyjęta przez aklamację. Analiza a stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 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. 

Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2020 r. została przyjęta przez aklamację. Ocena 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad.10. Informacja o stanie realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego 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. 

Informacja o stanie realizacja zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2020 r. została przyjęta przez 

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Komisji społeczno-socjalnej Pani Anna Rutkowska powiedziała, że wszystkie 

projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady 

Gminy Lichnowy.                                                                                                                                                                                                                

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymał się” uchwałę nr XXII/170/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu Protokół głosowania stanowi załącznik nr 8. 



 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia  

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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymał się” uchwałę nr XXII/171/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez 

rozpatrzenia. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 10.  

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku budżetowym 2021 

przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego. 

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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymał się” uchwałę nr XXII/172/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w roku budżetowym 2021 przez Gminę Lichnowy dla Powiatu Malborskiego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 12.  

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymał się” uchwałę nr XXII/173/2021 z dnia 28.01.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy 

Lichnowy na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 14.  

Ad.15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021-2033 

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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 

„wstrzymał się” uchwałę nr XXII/174/2021 z dnia 28.01.2021 zmieniającą uchwałę w sprawie 

przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 16.  

 



Ad.16. Wnioski radnych 

Brak. 

Ad.17. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak. 

Ad.18. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak . 

Ad.19. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy zamknęła 

posiedzenie XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

        Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


