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Protokół Nr XXIII/21 

XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 31 marca 2021 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 niniejszego protokołu. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:00, a 

zakończono o godzinie 13:45. 

 

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 XXII 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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów              

Alkoholowych za 2020 r. 

9. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji w gminie Lichnowy zadań z zakresu wspierania 

rodziny wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z    

pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie zasiłku,             

pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych. 

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

na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

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

na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

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

na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-

pobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2021 r. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za        

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

Lichnowy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

Lichnowy na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 

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

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy            

finansowej na lata 2021-2033. 

24. Wnioski radnych. 

25. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. 

26. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, iż na 15 radnych przybyło 13, 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” porządek obrad. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy  z dnia 31.03.2021. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Lichnowy. 
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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 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” protokół z XXII sesji Rady Gminy Lichnowy. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021r. 

 

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

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy przypomniała o obowiązku składania oświadczeń 

majątkowych za 2020r. do dnia 30.04.2021r. 

 

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

informacja o udzielonych odpowiedziach i zapytaniach radnych. 

 

Wójt powiedział, że: 5 lutego br. podpisaliśmy dwuletnią umowę na przewozy szkolne z 

nowym przewoźnikiem tj. firmą PTO Lipnicki z Morąga. Odbyłem rozmowę z komendą 

wojewódzką w sprawie zakupu samochodu strażackiego dla naszej jednostki OSP Lichnowy. 

Wszystkie gminy z powiatu już taki samochód otrzymały i myślę, że nasza gmina również 

otrzyma dofinansowanie. Mamy na ten cel przeznaczonych w budżecie 350 tys. zł. 

Wskazałem jednostkę Lichnowy ponieważ najwięcej mają wyjazdów, załoga jest młoda i 

chce działać. Wystąpiliśmy do starosty z pismem o dofinansowanie zakupu samochodu 

strażackiego ponieważ skoro gmina Lichnowy dofinansowuje  inwestycje drogowe to my 

poprosiliśmy o dofinansowanie wozu, tym bardziej, że będzie on również służył pomocą dla 

powiatu. Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od Pana Starosty. Jest 

podpisana umowa o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu na plac zabaw w Lisewie 

Malborskim. Miałem spotkanie z nowym komendantem powiatowym policji w sprawie 

dalszej współpracy. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Policja poprosiła, 

aby ich wspomóc przy zakupie nowego samochodu dla komisariatu w Nowym Stawie, 

obsługującego również Gminę Lichnowy. Miałem też spotkanie z nowym zarządcą 

Spółdzielni w Lichnowach. Musimy przenieść PSZOK w inne miejsce. Przyszłość pokaże jak 

będzie wyglądać dalsza współpraca ze spółdzielnią.  9 kwietnia odbędzie się drugi przetarg na 

przebudowę budynku na potrzeby GOPS po byłym posterunku policji. Ponadto w związku z 

ustawą o dostępności musimy dostosować się do zapisów. W budynkach musimy wykonać 

windy i oznakowanie dla osób niepełnosprawnych. Złożyliśmy wniosek do PEFRON o 

dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych całkowity 

koszt wyniesie 150 tys., natomiast dofinansowanie będzie w kwocie 90 tyś zł. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2020 r. 
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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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2020 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 

XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania stanowi  

załącznik nr 5  do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  dnia 31.03.2021. 

 

Ad.9. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji w gminie Lichnowy zadań z zakresu 

wspierania rodziny wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań. 

 

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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” za rok 2020 z realizacji w gminie Lichnowy zadań z zakresu 

wspierania rodziny wraz z określeniem potrzeb związanych z realizacją tych zadań. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu  nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy 

z dnia 31.03.2021.  Protokół głosowania stanowi  załącznik nr 7  do  protokołu nr XXIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021 . 

Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy Pan 

Benedykt Graban powiedział, że podczas wspólnego posiedzenia komisji wszystkie projekty 

uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie za wyjątkiem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wyodrębnienie w budżecie gminy Lichnowy na 2022 rok środków stanowiących fundusz 

sołecki.                                                                                                                                                

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z                

pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie zasiłku, 

pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.  

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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

będących w zakresie zadań własnych gminy w formie zasiłku, pomocy rzeczowej, zasiłków 

okresowych i zasiłków celowych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr XXIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 9  

do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  z dnia 31.03.2021. . 

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

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 
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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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/177/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania 

stanowi  załącznik nr 13  do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021. 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomości 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/178/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania 

stanowi  załącznik nr 15  do  protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021. 

 

Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2021 r. 
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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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 

do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 17  do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  

z dnia 31.03.2021. 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/180/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania stanowi  załącznik nr 19  do 

protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. 

 

Ad.16. 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/181/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu nr 

XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania stanowi  

załącznik nr 21  do  protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. 

 

Ad.17. 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się uchwałę nr XXIII/182/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu  nr 
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XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania stanowi  

załącznik nr 23  do  protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. 

 

Ad.18. 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIII/183/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Uchwała stanowi załącznik nr 

24 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół 

głosowania stanowi  załącznik nr 25  do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  

z dnia 31.03.2021. 

 

Ad.19. 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIII/184/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Uchwała stanowi załącznik nr 

26 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół 

głosowania stanowi  załącznik nr 27 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  

z dnia 31.03.2021. 

 

 

Ad.20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy Lichnowy na 2022 rok 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 przyjęli przy 0 głosach „za”, 13 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIII/185/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lichnowy na 

2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała nie została podjęta. Numer tej 

uchwały przechodzi na kolejną uchwałę Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu nr 

XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. Protokół głosowania stanowi  

załącznik nr 29 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. 
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Ad.21. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy Lichnowy na 2022 rok 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIII/185/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Lichnowy na 

2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do 

protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021.  Protokół głosowania 

stanowi  załącznik nr 31 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021. 

 

Ad.22. 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIII/186/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. Uchwała stanowi 

załącznik nr 32 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021.  

Protokół głosowania stanowi  załącznik nr 33 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy  z dnia 31.03.2021. 

Ad.23. 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 przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIII/187/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033 Uchwała 

stanowi załącznik nr 34 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.03.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu nr XXIII/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 31.03.2021. 

Ad.24. Wnioski radnych 

Radny Benedykt Graban zabrał głos w sprawie odcinka drogi w Lisewie Malborskim przy 

placu zabaw. 

Radny Wiktor Borawski powiedział, że dawno nie była poruszana sprawa mostu tczewskiego. 
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Radny Jerzy Ostrowski zabrał głos w sprawie gruntu z Polhozem przeznaczonym pod 

siłownię zewnętrzną. Zapytał też czy długo potrwa ptasia grypa. 

Radna Anna Grunau-Drążek zgłosiła, że na Lisewie V są zdewastowane tablice ogłoszeniowe. 

Radny Józef Maciuński zabrał głos w sprawie prac społecznie-użytecznych. Poprosił też, aby 

pomimo pandemii zaprosić na sesję Starostę Powiatu Tczewskiego. 

 

 

Ad.25. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. 

Wójt powiedział: rozmawiałem ze Starostą tczewskim w sprawie mostu. Nic nowego w tym 

zakresie się nie wydarzyło. Zmienił się konserwator zabytków, który kwestionuje decyzje 

poprzednika. Dopóki trwa pandemia nie liczę na spotkanie z przedstawicielem starostwa 

powiatu tczewskiego. Jeżeli chodzi o ptasią grypę to dopóki nie zostanie odwołana  musimy 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wójt powiedział również, że nie jest jeszcze 

rozstrzygnięte Aktywne Sołectwo. Wójt powiedział, że otrzymaliśmy pismo od wicestarosty 

powiatu malborskiego w sprawie przygotowań starostwa do składania wniosków na 

dofinansowanie inwestycji drogowych. Starostwo prosi nas o deklaracje na dofinansowanie 

inwestycji w terminie do 15 marca br., na pewno będziemy partycypować w kosztach.  

Ad.26. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 31 marca 

2021 r. 

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


