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Protokół Nr XXVI/21 

XXVI  zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 30 czerwca 2021 r. 

 

 

Obrady XXVI 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 

quorum 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 w punkcie 10 uchwały w sprawie przekazania wniosku według 

właściwości. 

 

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 XXV 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lichnowy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Lichnowy w roku szkolnym 2021/2022 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. 
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12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021-2033 

13. Wnioski radnych. 

14. Zapytania i wnioski sołtysów. 

15. Odpowiedzi wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

W związku z awarią systemu do głosowania przewodnicząca poinformowała, że 

głosowanie odbędzie się ustnie. 

 

Przed głosowaniem posiedzenie opuścił Radny Roman Szafran. Uprawnionych do głosowania 

pozostało 12 Radnych, 

 

Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 

 

Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 12 głosach „za” porządek obrad po 

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

gminy Lichnowy  z dnia 30.06.2021. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XXV 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 XXV sesji Rady Gminy Lichnowy. Protokół głosowania 

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

30.06.2021r. 

 

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 – podpisaliśmy umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Niepodległości 

w Lisewie Malborskim. Inwestycja będzie dofinansowana w 63% ze środków UE, pozostała 

część ze środków własnych gminy, rozpoczęcie inwestycji we wrześniu br., a zakończenie 

nastąpi w styczniu 2022r. Rozpoczął się już remont i modernizacja budynku po byłym 

posterunku policji w Lichnowach, który ma zostać oddany do użytku dla GOPS w terminie 8 

miesięcy. Wczoraj wpłynął e-mail z WFOŚ z informacją, że Gmina Lichnowy znalazła się w 

grupie 20 najaktywniejszych gmin w Polce realizujących Program Czyste Powietrze. W woj. 



3 

 

Pomorskim jesteśmy na pierwszym miejscu. WFOŚ prosił o informację jak u nas funkcjonuje 

realizacja tego programu. Jako gmina poprosiliśmy o rozszerzenie programu o budynki 

wielorodzinne.  

 

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.  

 

Przewodnicząca Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy Pani Anna 

Rutkowska  odpowiedziała, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 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 przyjęli przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVI/205/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

30.06.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lichnowy. Uchwała  stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 30.06.2021r. Protokół głosowania 

stanowi  załącznik nr 5 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  z dnia 

30.06.2021r. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Lichnowy w roku szkolnym 2021/2022 

  

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”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

30.06.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lichnowy w roku 

szkolnym 2021/2022. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady 

gminy Lichnowy z dnia 30.06.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu 

nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 30.06.2021 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości 

 

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”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVI/207/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

30.06.2021  w sprawie przekazania wniosku według właściwości. Uchwała stanowi załącznik 
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nr 8 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 30.06.2021r. Protokół 

głosowania stanowi  załącznik nr 9 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy  z 

dnia 30.06.2021r. 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu 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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVI/208/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

30.06.2021 w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 30.06.2021. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 

dnia 30.06.2021. 

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

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVI/209/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

30.06.2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr XXVI/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 

dnia 30.06.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr XXVI/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 30.06.2021. 

Ad.13. Wnioski radnych. 

Benedykt Graban- poprosił aby urząd wystąpił z prośba do policji o szersze kontrole na 

terenie gminy, gdyż coraz częściej zdarzają się różne sytuacje dotyczące dewastacji mienia 

publicznego 

Jerzy Bednarek – zapytał o bramę przy byłym posterunku policji w Lichnowach 

Ad.14. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Brak. 

 

Ad.15.Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Wójt Jan Michalski – odpowiedział, że brama jest, nie zginęła, policja ją zdjęła i 

zabezpieczyła w swoim garażu, bramę przekażemy do piaskowania. 
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Ad.16. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 30 

czerwca 2021 r. 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


