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Protokół Nr XXV/21 

XXV  zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 31maja 2021 r. 

 

Obrady XXV 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. 

 

 

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła, że 

na 15 radnych obecnych jest 10 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. 

 

Pani Anna Kunkel, Zastępca Wójta Gminy Lichnowy poprosiła o wprowadzenie do 

porządku obrad po punkcie 18, tj. w punkcie 19 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będących w użytkowaniu 

wieczystym lub stanowiących własność gminy Lichnowy.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Lichnowy.  

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

przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

7. Informacje Wójta gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym 

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Lichnowach za 2020r. wraz z oceną zasobów 

pomocy społecznej. 

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami 

pozarządowymi za 2020r. 

10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lichnowy za 2020r.: 

a) debata nad przedstawionym raportem 
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b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lichnowy z 

wykonania budżetu za 2020r. 

11. Absolutorium dla Wójta gminy Lichnowy: 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z 

wykonania budżetu za 2020r. 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020r. 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020r. 

d) informacja o stanie mienia komunalnego za 2020r.- rozpatrzenie i przyjęcie 

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w przedmiocie 

absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

f) dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy 

Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020rPodjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady gminy Lichnowy 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady 

gminy Lichnowy 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023 w gminie Lichnowy 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 

3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2018-2021 dla gminy Lichnowy 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2020r. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2020r. 

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

nieruchomościach będących w  użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność 

gminy Lichnowy 
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20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego 

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

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

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021-2033. 

23. Wnioski radnych. 

24. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

26. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 10 głosach „za” porządek obrad po 

zmianach. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy  z dnia 31.05.2021. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 10 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

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

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

31.05.2021r. 

 

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

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 

Brak. 

 

Ad.7. Informacje Wójta gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym 

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Wójt Jan Michalski-został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę budynku po byłym 

posterunku policji w Lichnowach, w którym powstanie nowa siedziba GOPS. Przetarg 

wygrała firma z Malborka, oferta tej firmy opiewała na kwotę ok 725 000 zł. Do 10 czerwca 

br. ma być podpisana umowa z wykonawcą. Dofinansowanie tej inwestycji wyniesie 525 000 

zł. Inwestycja musi zostać zrealizowana zgodnie z projektem. Nie otrzymaliśmy samochodu 

dla OSP, jeżeli będzie to mamy tylko zapewnienie o pierwszej kolejności. Państwo na pewno 

słyszeliście o placach zabaw, o informacjach które pojawiły się na naszych mediach 

społecznościowych. Piszą to ludzie, którzy najpierw powinni zacząć od siebie, a potem 

krytykować innych. Mamy tylko trzech pracowników, którzy koszą wszystkie place 
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znajdujące się na terenie gminy. Są place zabaw, które maja już sporo lat, ich elementy 

podlegają wymianie. Odbyło się spotkanie zarządu LGD, na którym została przekazana 

informacja odnośnie dodatkowych  środków finansowych  dla samorządów w kwocie 100 000 

zł. Chciałbym aby te środki zostały przeznaczone na place zabaw. Na bieżąco w miarę 

możliwości wymieniamy zniszczone elementy drewniane. Odbyłem spotkanie z 

komendantami policji i straży pożarnej w celu omówienia bieżących spraw. 

 

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami Przewodnicząca Rady Pani Anna 

Grunau-Drążek zapytała Przewodniczącego Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy czy 

wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.  

 

Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy Pan 

Benedykt Graban odpowiedział, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane 

pozytywnie. 

 

Ad.8. Sprawozdanie z działalności GOPS w Lichnowach za 2020r. wraz z oceną zasobów 

pomocy społecznej. 

 

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 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” Sprawozdanie z działalności GOPS w Lichnowach za 2020r. wraz 

z oceną zasobów pomocy społecznej. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr 

XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. Protokół głosowania stanowi  

załącznik nr 5 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  z dnia 31.05.2021r. 

 

Ad.9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lichnowy z 

organizacjami pozarządowymi za 2020r. 

 

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 10 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lichnowy 

z organizacjami pozarządowymi za 2020r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. Protokół głosowania stanowi  

załącznik nr 7 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  z dnia 31.05.2021r. 

 

Ad.10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lichnowy za 2020r.: 

 

a) debata nad przedstawionym raportem 

Wójt Jan Michalski- co roku raport musi być rozpatrzony. Dokument ten przedstawia 

sytuacje gminy oraz podsumowanie naszej pracy za poprzedni rok. Chciałem podziękować 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego opracowania, a przede 
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wszystkim Pani Sekretarz. Większość gmin zleca pisanie raportu firmom zewnętrznym. My 

natomiast tworzymy go sami. Realizowaliśmy programy dotyczące usuwania azbestu oraz foli 

rolniczych. Wywieźliśmy prawie 70 ton folii. Programy były dofinansowane z NFOŚ. Jednym 

z dwuletnich zadań współfinansowanych ze środków UE była budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 4 

mln zł, a dofinansowanie 85%. (tj. ponad 2,8 mln zł). Drugim dwuletnim projektem 

współfinansowanym z UE, który realizowaliśmy w partnerstwie z gmina Stare Pole był 

projekt dotyczący instalacji OZE. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,9 mln zł, a 

dofinasowanie ponad 1,5 mln zł. Jeżeli chodzi o edukację-mamy 3 szkoły na utrzymaniu., 

najmniej dzieci jest w szkole w Szymankowie. Cały czas jestem za tym, żeby inwestować w 

szkoły, ponieważ dzieci to nasza przyszłość. Ze względu na pandemię świetlice jeszcze 

pozostają zamknięte. Jestem umówiony z Panią Dyrektor GOKIS-U na spotkanie, na którym 

wspólnie ustalimy kiedy wznowimy działalność świetlic. Niestety nie otrzymamy 

dofinansowania na siłownię zewnętrzną, która miała powstać w Lichnówkach. Rolnictwo w 

naszej gminie kształtuje się na wysokim poziomie. Wysokość subwencji oświatowej 

otrzymanej z budżetu państwa w 2020r. wynosiła ponad 3,8 mln zł, a łączne wydatki na 

oświatę wyniosły prawie 7 mln zł.  

 

Radna Anna Grunau-Drążek – co zrobimy jak będzie ubywać uczniów w Szymankowie? 

 

Pani Anna Kunkel, Zastepca Wójta – prognoza demograficzna nie wygląda dobrze, jednak 

jak na ogólną liczbę uczniów w szkole w Szymankowie, liczebność w przedszkolu wygląda 

dobrze. Radykalną decyzją jest likwidacja, jednak to się wiąże z kwestią formalną, zgodą 

kuratorium. Poza tym co zrobić z obiektem, w który tyle lat inwestowaliśmy. Nie mamy 

rozwiązania.  

 

Radny Benedykt Graban- czy planuje Pan Wójt inwestycje w oświacie, czy są jakieś 

większe plany? 

 

Wójt Jan Michalski-tak, chcielibyśmy w tym roku doinwestować szkołę podstawowa w 

Lisewie Malborskim. Zrezygnowaliśmy z remontu boiska sportowego przy szkole z uwagi na 

zbyt wysoką kwotę oferty. Natomiast planujemy zrobić remont głównego korytarza i łazienek.  

 

Radny Zbigniew Rybicki- pochwalił, że raport jest dobrze i przejrzyście napisany. 

 

Radny Józef Maciuński – zabrał głos w sprawie działki w Lisewie Malborskim. 

 

Treść Raportu o stanie Gminy Lichnowy za 2020rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr 

XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

 

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi gminy 

Lichnowy  

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym podjęli (przy 10 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

O głosach „wstrzymał się”) uchwałę nr XXV/191/2021 z dnia 31.05.2021 w sprawie 
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udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do  

protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.05.2021r. 

 

Ad. 11. Absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy. 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy  

z wykonania budżetu za 2020 r. 

 

Wójt Gminy Lichnowy Jan Michalski – budżet gminy został uchwalony Uchwałą nr 

XIII/107/2019 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2019 r. Dochody wyniosły 

25 160 559, 00 zł, natomiast wydatki 25 510 018,00 zł. Na koniec 2020 r. gmina posiadała 

dług w wysokości 4.999.929 zł; rok budżetowy zakończył się wynikiem na plusie ( nadwyżką 

budżetową) w wysokości 1.989.195,71 zł. jeśli chodzi o wykonanie planu dochodów to             

wykonanie wyniosło 98,73% , w tym podatek rolny 99,74%, od nieruchomości 103,55%, od 

środków transportowych 103,17 %, od czynności cywilno-prawnych 105,75%, od spadków i 

darowizn 323,56%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 101,28%. Z Funduszu 

Rozwoju Inwestycji Lokalnych uzyskaliśmy 1.237.053,67 zł na inwestycje, z tego będzie re-

montowany budynek po b. posterunku policji w Lichnowach  oraz inne inwestycje m.in. w 

szkołach. Do końca grudnia 2020 r. nie otrzymaliśmy zwrotu środków z kanalizacji oraz z 

projektu OZE, chociaż inwestycje były zakończone i rozliczone. Środki te wpłynęły do bu-

dżetu w styczniu br. Na koniec 2020 r. należności wymagalne wynosiły: w podatku rolnym 

53.505 zł, w podatku od nieruchomości 155.785 zł, z czynszów za mieszkania i lokale               

użytkowe, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 434.704,13 zł. W 2020 r. 

wpłynęły 33 wnioski o odroczenie zapłaty podatku oraz umorzenie zaległości podatkowych, 

w tym: 26 wniosków o odroczenie i rozłożenie na raty oraz 7 wniosków o umorzenie.                

Pozytywnie rozpatrzono 30 podań, umorzono zaległości na kwotę 2.881 zł. Wydatki wykona-

no na kwotę 27.218.550 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych zaciągnięto kredyt w             

wysokości 1.010.000 zł, spłacono należne raty kredytów i pożyczek na kwotę 660.541 zł.  

W 2020 r. gmina realizowała kilka inwestycji tj. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w                   

miejscowości Lichnowy (koszt inwestycji 68.901 zł, wykonanie siłowni zewnętrznej w                

miejscowości Szymankowo koszt inwestycji 19.802,66 zł (w tym środki pozyskane w ramach 

dotacji z budżetu Sejmiku Województwa Pomorskiego 10.000 zł), budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia (współfinansowanej ze          

środków budżetu Unii Europejskiej) – całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 

4.201.621,22 zł, w 2020 r. wydatki wyniosły 1.998.376,13 zł, w tym środki budżetu UE 

1.274.564,15 zł, a także realizację projektu „OZE – poprawą gospodarki niskoemisyjnej na 

Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole” za kwotę 2.008.565,03 zł; inwestycja była       

współfinansowana ze środków budżetu UE w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; dofinansowanie wynosiło 85% kosztów            

kwalifikowalnych. Opracowaliśmy dokument dotyczący modernizacji budynku po byłym 

posterunku policji, w którym powstanie nowa siedziba GOPS. Planujemy tam zamontować na  

placu przed budynkiem fotowoltaikę oraz postawić garaże gospodarcze. Ważnym zadaniem 

było także wykonanie w końcu remontu dachu Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 

Lisewie Malborskim na kwotę ponad 135.000 zł oraz utwardzenie płytami betonowymi drogi 

dojazdowej przy boisku sportowym w Lichnowach na kwotę ponad 132.000 zł. Niedawno 

otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu remontu drogi na ul. Niepodległości w Lisewie 
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Malborskim – remont mam  nadzieję będzie zrealizowany w 2021 r. – dofinansowanie wynosi 

63% .   

W tym momencie posiedzenie opuściła Radna Krystyna Kunkiel. 

Radny Wiktor Borawski zabrał głos w sprawie częstotliwości zabierania odpadów bio. 

Pani Katarzyna Brzezińska Inspktor ds. ochrony środowiska i rolnictwa - częstotliwość 

została zwiększona bo tak ustawodawca nakazał.  

Radny Benedykt Graban zabrał głos w sprawie zabierania śmieci na jego działce 

letniskowej w innej gminie. 

Treść sprawozdania finansowego oraz treść sprawozdania Wójta Gminy Lichnowy z 

wykonania budżetu gminy za 2020 r. stanowią załącznik nr 11 do protokołu nr XXV/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

Przed głosowaniem nad uchwałami Przewodnicząca Rady poinformowała, że na                        

10 radnych głosować będzie 9 radnych obecnych na posiedzeniu. 

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lichnowy za 2020 rok  

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau-Drążek odczytała treść 

pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego i objaśnieniami zawartej w Uchwale Nr 103/g237/R/I/21 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2021 r.  

Treść Uchwały RIO stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020 r. 

Radni podjęli jednogłośnie ( przy 9 głosach „za”) Uchwałę Nr XXV/192/2021 Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 31 maja 2021  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 

13 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. Protokół 

głosowania nad w/w uchwałą stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

d) informacja o stanie mienia komunalnego gminy Lichnowy za 2020 r. – rozpatrzenie i 

przyjęcie 

Pani Katarzyna Brzezińska Inspktor ds. ochrony środowiska i rolnictwa powiedziała o 

zasobach komunalnych gminy Lichnowy, w których skład wchodzą obiekty kultury: świetlice 

wiejskie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz budynek po byłej szkole w Szymankowie, 

oświaty – szkoły wraz z budynkami przynależnymi, budynek Urzędu Gminy, budynki OSP, 

budynki mieszkalne oraz obiekty sportowe tj. boiska, cmentarz komunalny, tereny zieleni, 

sieć wodociągowa z przyłączami oraz kanalizacja. W 2020 r. do sprzedaży zostało 

przeznaczonych 6 nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane. W 2020 r. w drodze 
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przetargu nieograniczonego sprzedano działkę pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości 

Pordenowo.  

Radny Józef Maciuński zabrał głos w sprawie opakowań pozostałych po środkach ochrony 

roślin.  

Pytań i uwag do informacji nie wniesiono. Informacja stanowi załącznik nr 15 do  protokołu 

nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. Protokół głosowania nad 

informacją o stanie mienia komunalnego za 2020r.  stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr 

XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy  w przedmiocie 

absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Lichnowy 

Pani Anna Grunau-Drążek Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy odczytała wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lichnowy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020 r. Następnie 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Nr 045/g237/A/III/21  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 maja 2021 r. w 

przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Lichnowy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2020 r.  

Treść wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy  w przedmiocie absolutorium dla 

Wójta Gminy Lichnowy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy stanowią załącznik nr 17 do 

protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

f) dyskusja oraz podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy 

Lichnowy z tytułu wykonania budżetu gminy Lichnowy za 2020 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy, Pani Anna Grunau podziękowała Wójtowi 

Gminy Lichnowy za pozytywne wykonanie budżetu gminy w 2020 r. Powiedziała, że cieszy 

się, iż udało się zrealizować cele i założenia. Dodała, że efektem pozytywnego zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 

całoroczna praca i dbałość o budżet gminy Lichnowy, a przede wszystkim panująca między 

nami zgoda.  

Wójt Gminy Lichnowy- Wójt zabrał głos w sprawie oświaty i realizowanych oraz 

planowanych inwestycji. Powiedział że remont chodnika w Lisewie Malborskim zwiększy 

bezpieczeństwo we wsi zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci , które przemieszczają się do szkoły. 

Jesteśmy gminą, która naprawdę jest dobrze oświetlona. To też przyczynia się do wyglądu i 

estetyki gminy. Na 10 sołectw mamy 19 placów zabaw. To tez dzięki temu, że pozyskujemy 

środki unijne. Zauważcie że Rada jest wyrozumiała, generalnie nie ma oporu, sprzeciwu, 

czego efektem są realizowane cele i działania. Wiemy, że to jest ważna potrzeba dla całej 

gminy. Czuję się gospodarzem tej gminy i dlatego chcę żeby mieszkańcy byli zadowoleni z 

naszych działań.  
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Pan Jan Michalski, Wójt Gminy Lichnowy podziękował radnym za udzielenie 

absolutorium, współprace i mandat zaufania. Podziękowania skierował także w stronę 

współpracowników. Powiedział, że polityka finansowa prowadzona jest ściśle i precyzyjnie. 

Wspomniał, że nie da się od razu wszystkiego zrealizować, ale sukcesywnie będzie realizował 

zamierzone cele i potrzeby niezbędne dla rozwoju i funkcjonowania gminy oraz jej 

mieszkańców.   

Radny Wiktor Borawski – poprosił o wykoszenie rowu na ul. Bohaterów Września 1939 w 

Szymankowie 

Radni podjęli jednogłośnie przy 9 głosach „za” Uchwałę Nr XXV/193/2021 z dnia 31 maja 

2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lichnowy z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 r. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. Protokół głosowania nad w/w uchwałą stanowi załącznik 

nr 19 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021r. 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady 

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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/194/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady gminy Lichnowy. Uchwała 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.05.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu nr XXV/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2021-2023 w gminie 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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/195/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w gminie 

Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu nr 

XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 
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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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/196/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień złożenia wniosku. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu nr 

XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania stanowi 

załącznik nr 25 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na 

sprzedaż nieruchomości wchodzących 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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/197/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 

26 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół 

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

dnia 31.05.2021 

 

Ad.16. 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 przyjęli przy 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/198/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń 

wodociągowych na lata 2018-2021 dla gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 29 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.05.2021 

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2020r. 

 

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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/199/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Lichnowach za 2020r. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2020r. 

 

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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/200/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 

Lichnowach za 2020r. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 33 do 

protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

 

Ad.19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

przesyłu na nieruchomościach będących w  użytkowaniu wieczystym lub 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 przyjęli przy 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/201/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 

będących w  użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność gminy Lichnowy. Uchwała 

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

31.05.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu nr XXV/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

 

Ad.20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego 

Wodo-ciągu 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 przyjęli przy 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/202/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o 

w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała stanowi załącznik nr 36 do protokołu nr XXV/2021 
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Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 37 

do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

 

Ad.21. 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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/203/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik nr 38 do 

protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 39 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

31.05.2021 

Ad.22. 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 9 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 0 

głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXV/204/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021 

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

załącznik nr 40 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 31.05.2021. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 41 do protokołu nr XXV/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 31.05.2021. 

Ad.23. Wnioski radnych. 

Brak. 

Ad.24. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak. 

Ad.25. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak.  

Ad.26. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 31 maja 

2021 r. 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


