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Protokół Nr XXIX/21 

XXIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 27 października 2021 r. 

 

Obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy otworzyła i poprowadziła 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy Anna Grunau - Drążek.  

W posiedzeniu uczestniczyli radni obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 

protokołu, sołtysi wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 i zaproszeni goście wg listy 

obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. . 

 

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 XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy. 

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

cje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

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

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytani radnych. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu 

ośmioklasisty za rok szkolny 2020/2021 

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2021r. 

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

terenie gminy Lichnowy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospoda-

rowania tych odpadów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprze-

daż nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy. 

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

na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2022 programu współpracy gminy 

Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych 

w 2022 roku. 

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

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy            

finansowej na lata 2021-2033. 

22. Wnioski radnych. 

23. Zapytania i wnioski sołtysów. 

24. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

25. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła 

quorum, na 15 radnych obecnie uczestniczy 13 radnych i rada jest prawomocna 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 4 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy  z dnia 27.10.2021. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji zwyczajnej  Rady 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” protokół z XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 27.10.2021r. 

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

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że otrzymała wniosek merytoryczny od Radnego 

Zbigniewa Rybickiego w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Lichnowy. Przewodnicząca powiedziała, że dyskusja nad 

wnioskiem nastąpi przy pkt 22 porządku obrad Wnioskach radnych.  

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

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytani radnych. 

Wójt – jeżeli chodzi o kompostownię stan jaki jest na dzień dzisiejszy Państwo znacie. 

Będziemy dążyli do osiągnięcia jakiegoś kompromisu i porozumienia  Na razie nie mamy 

póki co do czego się przyczepić chociaż nie ukrywam, że jestem również przeciwko. Liczę 

też na to, że podpisy mieszkańców gminy, też będą miały jakiś wpływ na decyzję tych 

instytucji, do których wysłałem pisma o wydanie opinii, gdy wszczynałem postepowanie w 

tej sprawie. Podpisy mieszkańców wyślemy w następnym tygodniu. Natomiast co do 

programu Polski Ład to mam prośbę do mieszkańców, którzy wypowiadali się na Facebook. 

Proszę nie wypisujcie bzdur. Wszystkie komentarze odnośnie drogi do Pordenowa były takie 

jak by to była droga gminna, a właścicielem drogi jest powiat. Podobnie było jeżeli chodzi o 

chodnik w Tropiszewie. Rozmawialiśmy z wicestarostą i prosił by wskazać, który chodnik, 

więc z uwagi na bezpieczeństwo i natężenie ruchu moim zdaniem w pierwszej kolejności 

powinien być wykonany chodnik w Tropiszewie. Tym bardziej, że most tczewski jest 

zamknięty i cały ruch turystyczny nad morze i nie tylko przemieszcza się przez Tropiszewo. 

To gmina budując kanalizacje w Tropiszewie zainicjowała, że na odcinku gdzie są bloki ten 

chodnik został wykonany, natomiast zostało kilkaset metrów żeby powiat dokończył. Mam 

ogromny żal że takie wpisy się pojawiają. Druga sprawa dotycząca programu Polski Ład. 

Dostaliśmy dofinansowanie na 3 wnioski dotyczące ścieżki rowerowej, ul. Lachowicza oraz 

wymianę pieców w budynkach wielorodzinnych Ponadto przystąpiliśmy do projektu 

dotyczącego zakupu komputerów dla dzieci z rodzin popegeerowskich. W trakcie naboru nie 

jest do końca wszystko dopracowane, na bieżąco wyjaśniamy kwestie, które nie są do końca 
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jasne. Na chwilę obecną jest złożonych ok. 230 oświadczeń mieszkańców. Co do 

dofinansowania wymiany pieców to w ciągu pół roku na pewno będziemy musieli ogłosić 

przetarg. Założyliśmy, że do wymiany będzie 100-120 pieców. Na chwilę obecną musimy 

dopracować całą dokumentację pod względem prawnym, by nikt nam tego nie odrzucił.  

Ad.8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu 

ośmioklasisty za rok szkolny 2020/2021 

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” Informację o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o 

wynikach egzaminu ośmioklasisty za rok szkolny 2020/2021. Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.09.2021. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr 

XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021.  

Ad.9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I półrocze 2021r. 

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” Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Lichnowy za I 

półrocze 2021r. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr 

XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021r.  

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami Przewodnicząca Rady Pani Anna 

Grunau-Drążek zapytała Przewodniczącą Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy czy 

wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.  

Przewodnicząca Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy Pani Anna 

Rutkowska  odpowiedziała, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 

Ad.10. 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 
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Radni w głosowaniu jawnym, imiennym  przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,  

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIX/221/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Lichnowy. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr 

XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021.  

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

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

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr 

XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021.  

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

od-padami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych 

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

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIX/223/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-padami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o 

określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr 

XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 
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Ad.13. 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 XXIX/224/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr 

XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 17 

do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

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 XXIX/225/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

Ad.15. 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  przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,  

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż 

nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 

dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 
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Ad.16. 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 XXIX/227/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. Protokół głosowania stanowi załącznik 

nr 222 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała 

stanowi załącznik nr 23 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021. 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2022 programu współpracy 

gminy Lichnowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w 

art.3 ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

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 XXIX/228/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie uchwalenia na rok 2022 programu współpracy gminy Lichnowy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 24 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2022r. 

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 XXIX/229/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022r. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 
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dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek w podatku od środków 

transportowych w 2022 roku. 

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

1 głosie „wstrzymał się” uchwałę nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych w 2022 roku. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu nr XXIX/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

Ad.20. 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 XXIX/231/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 30 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

Ad.21. 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 XXIX/232/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

27.10.2021 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2021-2033. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu nr XXIX/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu 

nr XXIX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 
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Ad.22. Wnioski radnych. 

Przewodnicząca Rady Anna Grunau-Drążek odczytała treść wniosku w sprawie sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lichnowy.  

Przewodnicząca Anna Grunau-Drążek- chciałabym prosić o sprecyzowanie czy ten 

wniosek ma dotyczyć całej gminy czy odrębnego obszaru? 

Radny Zbigniew Rybicki- tylko odrębnego obszaru, ograniczony do tych pól dotyczących 

problemu.  

Przewodnicząca Anna Grunau-Drążek- proszę Pana Radcę Rafała Pośladę o 

wypowiedzenie się w tej kwestii.  

Rafał Poślada, Radca Prawny- wniosek powinien być sprecyzowany, czyli konkretnie 

należałoby określić o jakie działki chodzi, w jakim obrębie. Radni dokładnie musza wiedzieć 

bo będą głosować nad wnioskiem. Mieszkańcy zapewne też by chcieli wiedzieć.  

Radny Zbigniew Rybicki – ale to można sprecyzować w uchwale. To jest tylko taki wniosek 

intencyjny. Teraz nie jestem w stanie wskazać dokładnie, myślę, że Radni wiedzą o jakie 

ziemie chodzi.  

Rafał Poślada, Radca Prawny – myślałem, że chce Pan by mieszkańcy również wiedzieli. 

Wniosek należy poddać pod głosowanie Rady.  

Przewodnicząca Anna Grunau-Drążek - zanim poddamy wniosek pod głosowanie 

ogłaszam pięciominutową przerwę.  

Przewodnicząca Anna Grunau Drążek – zgodnie z par. 44 statutu gminy Lichnowy jestem 

zobowiązana poddać pod głosowanie wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części terenu gminy.  

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym  odrzucili przy 1 głosie „za”, 5 głosach „przeciw”,  7 

głosach „wstrzymał się” wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 

gminy Lichnowy. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu nr XXIX/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 27.10.2021. 

 

Ad.23. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak. 
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Ad.24. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Wójt- odniosę się do głosowania nad wnioskiem. Rozumiem Ciebie Zbyszku i Twoją 

intencję, ale ta dyskusja na komisjach miała duży wpływ na mądrość naszych radnych. 

Ograniczenie wniosku tylko do pól  inwestora stawia nas na straconej pozycji. Za mądrość 

naszych radnych również dziękuję. Myślę, że wspólnie po tym głosowaniu musimy się 

zjednoczyć w tej sprawie, być razem, mówić jednym zdaniem w tej sprawie, bo to jest jedyna 

droga żeby osiągnąć cel. Nie mamy gwarancji, że to by poskutkowało, a zablokowalibyśmy 

wszystko co chcielibyśmy budować na naszym terenie. Musi być dobra wola współpracy i 

dalszych rozmów z inwestorem. 

Radny Zbigniew Rybicki- ten wniosek był ryzykowny, mógł też być kosztowny, ale zawsze 

to była jakaś alternatywa.  Dzisiejszą dyskusje na komisji każdy przemyślał, wyciągnął z tego 

wnioski i zapadła taka decyzja.      

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 27 

października 2021 r. 

 

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


