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Protokół Nr XXX/21 

XXX  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Lichnowy 

odbytej dnia 2 grudnia 2021 r. 

 

Obrady XXX sesji nadzwyczajnej 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. 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad i proponowanych zmian do porządku. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

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

cje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

6. Informacje Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym infor-

macja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i moderniza-

cji sieci i urządzeń wodociągowych na okres od lipca 2021 do czerwca 2024 dla              

Gminy Lichnowy. 

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

na nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy 

Lichnowy na lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochot-

niczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu                           

ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lichnowy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla Rady Gminy Lichno-

wy oraz sołtysów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy            

finansowej na lata 2021-2033. 

15. Wnioski radnych. 

16. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. 
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17. 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 2 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy  z dnia 02.12.2021. 

 

Ad. 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Lichnowy, w tym 

informacje o przyjętych interpelacjach i zapytaniach radnych. 

 

Brak. 

 

Ad.6. Informacje Wójta Gminy Lichnowy z pracy w okresie międzysesyjnym, w tym 

informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych. 

 

Wójt- część spraw od ostatniej sesji przedstawiłem na komisji. Co do Programu Cyfrowa 

Gmina- złożony został wniosek o dofinansowanie  na kwotę 138600 zł na zakup sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu poprawienia bezpieczeństwa cyfrowego w 

urzędzie gminy i GOPS. Jeżeli chodzi o Granty na zakup komputerów dla dzieci z rodzin 

popegeerowskich to wygląda to tak, że w skali całego kraju przeznaczono 80 mln zł, a 

złożonych zostało wniosków na kwotę 900 mln. Raczej zwiększenia środków na ten program 

nie będzie. Mamy czas do 16 grudnia, aby przekazać informację dotycząca potwierdzenia 

miejsca zamieszkania dziecka, zatrudnienia dziadków, pradziadków w byłych PGR. 

Wymagane jest teraz to co przy składaniu oświadczeń było nieobligatoryjne. Od 1 sierpnia do 

31 października trwał konkurs dotyczący szczepień pn. Rosnąca Odporność. W tym okresie 

od sierpnia do października osiągnęliśmy najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia 

mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciw Covid-19 w powiecie zajmując pierwsze 
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miejsce, za które otrzymamy 1 mln zł. Środki te zostaną nam przekazane za pośrednictwem 

Wojewody. Jeżeli chodzi o Program Polski Ład jest opóźniony II nabór wniosków. Chcemy 

złożyć trzy wnioski: na boiska sportowe w szkole w Lisewie i Lichnowach, dostosowanie 

budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych, dobudowanie skrzydła budynku urzędu, 

remont dróg Lichnówki Drugie, Lisewo. mamy podpisaną umowę z PEFRON na 

dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Samochód miał 

być zakupiony w tym roku, ale okazało się że samochód będzie w sprzedaży pod koniec 

przyszłego roku. Miałem spotkanie z firmą zajmująca się budowa wiatraków. Firma jest 

bardzo zainteresowana aby u nas postawić wiatraki, zaczynają już rozmowy z właścicielami 

gruntów. 

 

Radny Benedykt Graban- czy nie warto byłoby pomyśleć o świetlicy w Lichnowach? 

 

Wójt- cały czas o tym myślę, ale są to ogromne koszty. Być może będą jeszcze jakieś środki 

do pozyskania na taki cel. 

 

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.  

Przewodniczący Wspólnego Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy Pan Józef 

Maciuński  odpowiedział, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie. 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na okres od lipca 2021 do czerwca 2024 

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

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXX/233/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i 

urządzeń wodociągowych na okres od lipca 2021 do czerwca 2024 dla Gminy Lichnowy. 

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

02.12.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu nr XXX/2021 Sesji 

Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021. 

Ad.8. 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. 
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Radni w głosowaniu jawnym, imiennym przyjęli przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXX/234/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Lichnowy. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021. Protokół głosowania 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju 

gminy Lichnowy na lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

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 XXX/235/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju gminy Lichnowy na 

lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

strategii, w tym trybu konsultacji. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu nr XXX/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu                           

ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. 

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 XXX/236/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu ratowniczym i szkoleniu 

pożarniczym. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 02.12.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu nr 

XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 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 XXX/237/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lichnowy. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021. 
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Protokół głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy 

Lichnowy z dnia 02.12.2021 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla Rady Gminy 

Lichnowy oraz sołtysów. 

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 XXX/238/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla Rady Gminy Lichnowy oraz sołtysów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 

dnia 02.12.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu nr XXX/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021 

Ad.13. 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 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 

0 głosach „wstrzymał się” uchwałę nr XXX/239/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 2021 r. Uchwała stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021. Protokół 

głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z 

dnia 02.12.2021 

Ad.14. 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 XXX/240/2021 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

02.12.2021 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2021-2033. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu nr XXX/2021 

Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021. Protokół głosowania stanowi załącznik nr 18 

do protokołu nr XXX/2021 Sesji Rady gminy Lichnowy z dnia 02.12.2021 

Ad.15. Wnioski radnych. 

Radny Jerzy Bednarek – czy ktoś był oddelegowany z gminy na dzisiejsze spotkanie w 

sprawie odbioru chodnika w Lisewie? 

Radny Benedykt Graban – ja, ale jestem tutaj, więc nie mogłem uczestniczyć. Usterki 

zostały spisane w protokole, zostaną poprawione na wiosnę, uzgodniłem wszystko z panem 

starostą.  
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Radny Jerzy Ostrowski- czy jako radni gminy możemy otrzymać namiary do osób 

zajmujących się odśnieżaniem, to nam przyspieszy kontakt z nimi. Czy możemy 

porozmawiać z powiatem o budowie chodnika na ul. Lipowej przy zjeździe z wiaduktu w 

stronę Tropiszewa i Staryni? 

Radny Wiktor Borawski- czy cos się dzieje w sprawie mostu? 

Radny Jerzy Bednarek zabrał głos w sprawie samochodów strażackich.  

 

Ad.16. Odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. 

Wójt -zabrał głos w sprawie akcji zima. Oczywiście przekażemy kontakt, myślałem żeby 

zrobić spotkanie, ale ciężko dopasować dogodny termin. Co do chodnika na ul. Lipowej 

poprosimy starostę o rozważenie tego problemu. Natomiast jeżeli chodzi o most to powiat  

tczewski otrzymał dofinansowanie na dokumentacje techniczną.  

Ad.17. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy 

zamknęła posiedzenie XXX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lichnowy odbytej dnia 2 

grudnia 2021 r. 

 

 

Protokołowała:                                                 Przewodnicząca Rady Gminy Lichnowy: 

  Anna Karkusiewicz                                                           Anna Grunau-Drążek 


