
Załącznik Ni&Pdo Protokołu Nr XIII/07
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28.12.2007r.

Uchwała Nr XIII/135/07
Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy na 2008r.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 200 lr. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala, co następuje :

§1.

Przyjmuje się plany Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy na 2008r. tj. Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1,2,3 i 4 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Plan pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Lichnowy na 2008r.

Styczeń

1. Opracowanie sprawozdania komisji z pracy za rok 2007r.

Luty

1. Realizacja Uchwały Rady Gminy Lichnowy z 27.02.2007r. w sprawie zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

1. Kontrola nakładów remontowych na budynki mieszkalne będące własnością gminy za lata 
2005-2007.

2. Kontrola realizacji wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2007r.

Kwiecień

1. Badanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
2. Przedłożenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy.

1. Kontrola realizacji czynszów i innych należności związanych z użytkowaniem lokali 
mieszkalnych stanowiących własność gminy.

2. Ocena realizacji programu „Szkoła po godzinie 15.00”.

1. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
2. Realizacja przez Urząd Gminy Lichnowy zgłaszanych interpelacji radnych Rady Gminy 

Lichnowy.

Październik

1. Kontrola realizacji wybranych uchwal Rady Gminy Lichnowy.

Grudzień

1. Zaopiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2009r.
2. Zaopiniowanie budżetu gminy na 2009r.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2009r.

Marzec

Maj

Sierpień

P rzew o d n i cz sj i Rewizyj n ej

Bar órccka



Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Lichnowy
na 2008r.

Przedmiotem działania Komisji Budżetowej będzie :

- opiniowanie zmian budżetu gminy na 2008r.
- opiniowanie dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian planu 

dochodów i wydatków ,
- opiniowanie przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z 

planowanym przeznaczeniem wydatków.

Komisja Budżetowa pracować będzie zgodnie z planem pracy Rady Gminy 
Lichnowy oraz w ramach potrzeb komórki finansowej Urzędu Gminy 
Lichnowy.

Przewodnicząca Komisji 

rzesiakfyb 
.ló/sjtyna



Plan pracy Komisji Społeczno-Socjalnej na 2008r.

Luty
1. Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2007r. oraz informacja o zamierzeniach i 

kierunkach działania na 2008r.
2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2007r.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2007r
4. Informacja z realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2007r.

Marzec
1. Informacja o stanic bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2007r.
2. Informacja o działalności jednostek OSP i stanie bezpieczeństwa pożarowego na 

terenie gminy za rok 2007r.
3. Przyjęcie regulaminu konkursu „Piękna posesja*’.

Kwiecień
1. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2007r.
2. Przedstawienie programu naprawczego w placówkach oświatowych na terenie gminy.
3. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy za 2007r.
4. Kontrola obiektów sportowych i placów zabaw.

Czerwiec
1. Informacja o aktualnej sytuacji w rolnictwie i w melioracji na terenie gminy 

Lichnowy.
2. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy 

oraz podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2007r.
3. Wybrane problemy dotyczące opieki zdrowotnej; profilaktyka zdrowotna wśród 

młodzieży szkolnej.
4. Praca zespołu wyjazdowego -  kontrola GOPS w Lichnowach.

Sierpień
1. Sprawozdanie GOPS w Lichnowach za I półrocze 2008r.
2. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego
3. Przegląd szkół pod względem przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Październik
1. Sprawozdanie placówek oświatowych z pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 

2007/2008.

Listopad
1. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009r.

Grudzień
1 .Zaopiniowanie programu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.
2. Zaopiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Gminy Lichnowy na 2009r.



PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2008 Rok
Luty ( wspólne posiedzenie komisji stałych)

1. Sprawozdanie z działalności GOKiS za 2007r. oraz informacja o zamierzeniach i 
kierunkach działania na 2008r.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2007r.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2007r
4. Informacja z realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2007r.

Marzec ( wspólne posiedzenie komisji stałych)
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2007r.
2. Ocena stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych oraz perspektywy i zakres 

ich modernizacji w 2008r. oraz najbliższych latach.
3. Przyjęcie regulaminu konkursu „Piękna posesja”.

Kwiecień ( wspólne posiedzenie komisji stałych)
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007r.
2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2007r.
3. Przedstawienie programu naprawczego w placówkach oświatowych na terenie gminy.
4. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy za 2007r.

Czerwiec ( wspólne posiedzenie komisji stałych)
1. Informacja o aktualnej sytuacji w rolnictwie i w melioracji na terenie gminy 

Lichnowy.
2. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu malborskiego i gminy Lichnowy 

oraz podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2007r.
3. Wybrane problemy dotyczące opieki zdrowotnej; profilaktyka zdrowotna wśród młodzieży szkolnej.
4. Sierpień ( wspólne posiedzenie komisji stałych)

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
2. Zaopiniowanie sprawozdania GOPS w Lichnowach za I półrocze 2008r
3. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Październik ( wspólne posiedzenie komisji stałych)
2. Sprawozdanie placówek oświatowych z pracy dydaktyczno-wychowawczej za rok szkolny 

2007/2008.

Listopad ( wspólne posiedzenie komisji stałych)
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków' i opłat lokalnych.
2. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009r.

Grudzień ( wspólne posiedzenie komisji stałych)
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2009r.
3. Zaopiniowanie programu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.
4. Zaopiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009r.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji i Rady Gminy Lichnowy na 2009r.

Plan pracy komisji może być w ciągu roku zależnie od potrzeb modyfikowany; komisja 
w miarę potrzeb będzie spotykała się na indywidualnych posiedzeniach.

Przewodniczący Komisji


