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Protokół Nr XXVIII/21 

XXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 28 września 2021 r. 

 

Obrady XXVIII 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 oraz sołtysi wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 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 XXVI sesji zwyczajnej i XXVII sesji nadzwyczajnej 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 infor-

macja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytani radnych. 

8. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 2915G 

oraz ustalenia jej przebiegu, znajdującej się na działce nr 115 w miejscowości Boręty 

gm. Lichnowy i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz usta-

lenia jej przebiegu – ulica Niepodległości w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na terenie gminy Lichnowy na lata 2021-2027”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego pro-

jektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Lichnowy przyjętego uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIX/146/2020 z 

dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lichnowy (Dz. Urz. Woj. 

Pom. Z 2020r., poz. 4558) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprze-

daż w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład zasobu 

nieruchomości Gminy Lichnowy. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprze-

daż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu 

nieruchomości Gminy Lichnowy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów 

mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodaro-

wania odpadami komunalnymi a dochodów własnych niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy            

finansowej na lata 2021-2033. 

19. Wnioski radnych. 

20. Zapytania i wnioski sołtysów. 

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

22. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy stwierdziła 

quorum, na 15 radnych obecnie uczestniczy 12 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 12 głosach „za” porządek obrad 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu nr XXVII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy  z dnia 28.09.2021. 

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji zwyczajnej i XXVII sesji nadzwyczajnej 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. 
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Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” protokół z XXVII sesji zwyczajnej  Rady Gminy Lichnowy XXVII 

sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021r. 

 

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

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszyscy Radni złożyli oświadczenia majątkowe w 

terminie. 

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

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytani radnych. 

Wójt – większość spraw została omówiona na komisji. Ponadto chciałem jeszcze powiedzieć, 

ze  złożyliśmy 3 wnioski w ramach Programu Polski Ład na kwotę 5 mln zł  dotyczące ścieżki 

rowerowej do Lichnów, wymiany pieców w budynkach wielorodzinnych oraz remontu ul. 

Lachowicza w Lichnowach. Aktualnie trwa remont budynku po byłym posterunku policji w 

Lichnowach. Termin wykonania tej inwestycji jest do końca lutego 2022 r., wykonawca 

natomiast deklaruje zakończenie prac do końca tego roku. Ponadto informuję, że  pracownicy 

złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, bez uwag urzędu skarbowego.  

Ad.8.  Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022 

Anna Rutkowska, Radna Gminy Lichnowy- 31.08. odbyło się wyjazdowe posiedzenie 

komisji społeczno-socjalnej w celu kontroli i oceny przygotowania szkół do nowego roku 

szkolnego. Komisja stwierdziła, że wszystkie placówki mają bardzo dobrze przygotowane 

pomieszczenia oraz teren do rozpoczęcia zajęć. Wszystkie szkoły dobrze się prezentują pod 

względem estetyki i funkcjonalności obiektów. W szkole w Lisewie bardzo poprawiła się 

estetyka korytarza dolnego po przeprowadzonym remoncie. Bardzo dobrze prezentują się też 

po remoncie toalety w obu budynkach. We wszystkich szkołach organizowane będą zajęcia 

terapeutyczne i dodatkowe- rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Dyrektorzy 

poszczególnych placówek zgłosili problemy dot..: Lichnowy- rozbudowa szkoły, przełożenie 

windy w miejsce przy bibliotece, modernizacja sieci internetowej ze względu na nauczanie 

zdalne, modernizacja monitoringu, wymiana pieca; Szymankowo- remont korytarzy dolnych i 

korytarza górnego-pękające ściany, kłopoty z niedogrzaniem niektórych pomieszczeń-

połączenie starej i nowej instalacji, brak nauczyciela asystenta w przedszkolu-duża liczba 

dzieci, jedno niepełnosprawne, bez rączki; Lisewo Malborskie- modernizacja systemu 
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grzewczego, do naprawy boisko gumowe- jest bardzo zniszczone, ogrodzenie terenu szkoły, 

naprawa dachu nad starą częścią szkoły-są przecieki, dach nad pomieszczeniami 

gospodarczymi i same pomieszczenia, dach nad salą gimnastyczną jest po remoncie i nadal są 

przecieki przy dwóch oknach – będzie naprawa. 

Wójt- jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły w Lichnowach to mieliśmy taki plan, ale patrząc na 

ilość uczniów nie wiem czy jest sens, bo jest coraz mniej urodzeń. Problemy dotyczące 

windy, internetu czy pieca są już załatwione. Co do problemów szkoły w Lisewie to remont 

korytarzy, który był to powstał z mojej i Pani Sekretarz inicjatywy. W tym roku 

zainwestowaliśmy prawie 0,5 mln zł. To jest inwestycja w dobro naszych dzieci. Co do 

Szkoły w Szymankowie to dopiero słyszę o kłopotach związanych z niedogrzaniem 

pomieszczeń. Zapoznam się z ta sprawą.  

Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022 została przyjęta przez 

aklamację. Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji społeczno-Socjalnej odbytego dnia 

31.08.2021stanowi  załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

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 za wyjątkiem uchwały w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej  

2915G oraz ustalenia jej przebiegu, znajdującej się na działce nr 115 w miejscowości Boręty 

gm. Lichnowy i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 2915G 

oraz ustalenia jej przebiegu, znajdującej się na działce nr 115 w miejscowości Boręty 

gm. Lichnowy i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

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

3 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej  2915G oraz ustalenia jej 

przebiegu, znajdującej się na działce nr 115 w miejscowości Boręty gm. Lichnowy i zaliczenia 

jej do kategorii dróg gminnych. 
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Przewodnicząca Rady poinformowała, że w związku z odrzuceniem powyższej uchwały nr tej 

uchwały przechodzi na kolejną uchwałę.  

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.10.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz 

ustalenia jej przebiegu – ulica Niepodległości w Lisewie Malborskim gm. 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 XXVIII/212/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia jej 

przebiegu – ulica Niepodległości w Lisewie Malborskim gm. Lichnowy. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na terenie gminy Lichnowy na lata 2021-2027”. 

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 XXVIII/213/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na terenie gminy Lichnowy na lata 2021-2027”. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego 

projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Lichnowy przyjętego uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIX/146/2020 z dnia 8 

października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 
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odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lichnowy (Dz. Urz. Woj. 

Pom. Z 2020r., poz. 4558) 

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 XXVIII/214/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu zmian do 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lichnowy 

przyjętego uchwałą Rady Gminy Lichnowy Nr XIX/146/2020 z dnia 8 października 2020 r. w 

sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Lichnowy (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2020r., poz. 4558) 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej 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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,  

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVIII/215/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy 

Lichnowy. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na 

sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład 

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

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVIII/216/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy Lichnowy na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Gminy 

Lichnowy. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów 

mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa. 

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 XXVIII/217/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego 

nieruchomości stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021.  

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów 

gospodarowania odpadami komunalnymi a dochodów własnych niepochodzących z 

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

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów gospodarowania 
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odpadami komunalnymi a dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021. 

Ad.17. 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 12 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”,  

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy na 2021 r. 

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 28.09.2021. 

Ad.18. 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 XXVIII/220/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

28.09.2021 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2033.  

Protokół głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu nr XXVIII/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 28.09.2021. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu nr XXVIII/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 29.08.2021. 

Ad.19. Wnioski radnych. 

Radny Jerzy Bednarek- zabrał głos w sprawie ścieżki rowerowej w Lichnówkach 

Radny Wojciech Młodziński – proszę o zwrócenie się do Energi o poprawę jakości 

dostarczania prądu, gdyż coraz częściej są przerwy w jego dostawie. Proszę też o kontrole 

policji na wjeździe od strony Szymankowa w stronę Tropiszewa-chodzi o przestawienie 

znaku. 
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Ad.20. Zapytania i wnioski sołtysów. 

Krystyna Duda, Sołtys Pordenowa- czy Pordenowo otrzyma siłownię zewnętrzną? 

Stefania Osińska, Sołtys Lichnów- czy jest możliwość postawienia we wsi paczkomatu? 

Czy jest możliwość wykonania przejścia dla pieszych do sklepu Dino? 

Irena Boroś, Sołtys Tropiszewa- proszę o postawienie drugiej tablicy informacyjnej w 

Tropiszewie. 

Ad.21. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów. 

Wójt- co do siłowni w Pordenowie – bardziej zasadne jest doposażyć plac zabaw, patrząc na 

siłownie w innych wioskach jak one zarastają, jak mało osób z nich korzysta, nie wiem czy od 

siłowni nie odejdziemy, zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i ich aktywność. 

Jeżeli będą środki i możliwości to będę inwestował w place zabaw. Odnośnie paczkomatu- to 

firma decyduje gdzie jest potrzeba stawiania paczkomatu. Natomiast jeżeli chodzi o przejście 

dla pieszych do Dino to już wysyłaliśmy w tej sprawie pismo do Starostwa. Odpowiedź 

starostwa jest taka, że nie widzą potrzeby budowy przejścia.  

Radny Jerzy Bednarek- powiedział, że temat przejścia dla pieszych do Dino był także 

poruszany na gminnym objeździe dróg.  

Ad.9. Zamknięcie posiedzenia. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 28 

września 2021 r. 

 

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


