
 

Załącznik Nr 7 do Protokołu Nr XXIX/190/2017 

Sesji rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 25.04.2017r.  

 

Uchwała Nr  XXIX/190/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia  25 kwietnia 2017r.  

 

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2016r.  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) oraz art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) Rada Gminy 
Lichnowy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z pracy za 2016r. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, 
Komisji Społeczno-Socjalnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego  Rady Gminy Lichnowy za 
stanowiące odpowiednio załącznik  Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały . 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy 

/-/ Zbigniew Rybicki  

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

do uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 
2016r. 

 

 Zgodnie z art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym komisje 
podlegają radzie gminy, przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania z działalności.  

 Zgodnie z powyższym zapisem ustawowym przyjmuje się sprawozdania Komisji Rady 
Gminy Lichnowy z pracy za 2016r. i wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.    

 

 

Wójt Gminy Lichnowy 

/-/ Jan Michalski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr  XXIX/190/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 25.04.2017r.  

SPRAWOZDANIE  KOMIJSI  REWIZYJNEJ RADY GMINY LICHNOWY Z PRACY ZA 2016 R. 

W  okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 13 posiedzeń. W dwóch  przypadkach ( 
2 posiedzenia) Komisja pracowała samodzielnie opiniując przedłożone przez Wójta Gminy 
Lichnowy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz rozpatrując skargę na 
działalność Wójta Gminy Lichnowy, natomiast  w pozostałych 11  posiedzeniach pracowała w 
połączonych Komisjach Rady Gminy Lichnowy.  

 W omawianym okresie Komisja przeprowadziła 7 kontroli w jednostkach 
organizacyjnych gminy. Przeprowadzone kontrole swym zakresem tematycznym 
obejmowały: 

1) kontrolę wydatków gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, 

2) kontrolę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach pod kątem zasadności 
przyznawania pomocy osobom najuboższym, 

3) kontrolę wydatków gminy w zakresie realizacji planu zimowego utrzymania dróg 
gminnych w sezonie zimowym 2015/2016,  

4) kontrolę kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych za I półrocze 2016r., 

5) kontrolę kosztów bieżącego utrzymania GOKiS Lichnowy za I półrocze 2016r., 

6) kontrolę wydatków przeznaczonych przez gminę na wywóz odpadów komunalnych, 

7) kontrolę działań podejmowanych przez gminę Lichnowy w zakresie egzekucji opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja nie stwierdziła uchybień. W związku z 
przeprowadzonymi kontrolami Komisja w protokołach sformułowała następujące wnioski: 

1) zadania z zakresu realizacji obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi były 
wykonywane zgodnie z ostawą o ochronie zwierząt; 

2) pomoc przyznawana była osobom najuboższym spełniającym kryterium dochodowe; 
środki finansowe przeznaczone na powyższy cel zostały wykorzystane w całości;,  

3)  stwierdzono dobrą współpracę pomiędzy wykonawcą, sołtysami a pracownikami 
Urzędu Gminy Lichnowy w zakresie realizacji akcji zima 2015/2016, 

4) placówki oświatowe prowadzone są zgodnie z przeznaczonym funduszem i 
oczekiwaniami organu prowadzącego;  

5) środki finansowe przeznaczone na utrzymanie świetlic, placów zabaw rosną wraz ze 
wzrostem kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i opału, 



6) zaplanowane wydatki związane z gospodarką odpadami wystarczają na pokrycie 
kosztów odbioru odpadów komunalnych; odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie 
z harmonogramem; nie przewiduje się zmian stawek opłat; 

7) znacznie przewyższają dochody z tytułu opłaty- należy poprawić ściągalność 
należności.  

 

Ogólna frekwencja członków Komisji wynosiła w 2016r.  87,2 %. Nieobecności 
poszczególnych członków Komisji na posiedzeniach były zawsze usprawiedliwione.    

 

       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

        /-/  Stefania Osińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr  2 do Uchwały Nr  XXIX/190/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 25.04.2017r.  

 

SPRAWOZDANIE 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2016r. 

 

Komisja Budżetowa w roku 2016 odbyła 11 posiedzeń wspólnie z pozostałymi komisjami 
stałymi Rady Gminy Lichnowy. 

Rada Gminy Lichnowy po wysłuchaniu opinii Komisji o zmianach w  budżecie  

w przeciągu roku 2016 na sesjach Rady Gminy Lichnowy podjęła 10 uchwał w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2016r. 

 Należy podkreślić, iż zmiany w budżecie w roku 2016 spowodowane były przyczynami 
obiektywnymi. Do takich między innymi należały otrzymywane dotacje celowe, dokonywanie 
przeniesień wydatków budżetowych w ramach rozdziałów i paragrafów, zwiększanie 
dochodów z wpływów z tytułu opłat i należności podatkowych, opłat za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych jak również zmniejszenie dochodów budżetowych w 
związku ze zmniejszeniem wpływów z różnych tytułów. Dokonywane korekty w budżecie 
były również związane z realizacją w 2016r.  zadań bieżących oraz inwestycyjnych. 

 

 Ogólna frekwencja członków Komisji wynosiła w 2016r. 87,9%. Nieobecności poszczególnych 
członków Komisji na posiedzeniach były zawsze usprawiedliwione.    

 

 

     Przewodniczący Komisji Budżetowej 

               /-/    Józef Maciuński 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały XXIX/190/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 25.04.2017r.   

 

SPRAWOZDANIE  KOMISJI SPOŁECZNO-SOCJALNEJ RADY GMINY LICHNOWY Z PRACY ZA 
2016R. 

Komisja Społeczno-Socjalna zebrała się w 2016r. na 12 posiedzeń. W jednym przypadku 
Komisja odbyła odrębne posiedzenie poświęcone kontroli przygotowania szkół do nowego 
roku szkolnego, natomiast w pozostałych 11 posiedzeniach pracowała w połączonych 
Komisjach Rady Gminy Lichnowy Tematyka posiedzeń wynikała przede wszystkim  

z rocznego planu pracy Komisji.  

Komisja  Społeczno-Socjalna w roku 2016 opiniowała wszystkie projekty uchwał Rady Gminy 
Lichnowy związane tematycznie z zakresem działalności Komisji. Dużą uwagę Komisja w 
minionym roku zwróciła na zagadnienia związane z : 

-    stanem bezpieczeństwa publicznego, 

- zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach, 

- funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, 

- bezrobociem i sposobami łagodzenia jego skutków, 

- służbą zdrowia , 

- zadaniami gminy w zakresie kultury i sportu, 

- gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, 

- zadaniami z zakresu wspierania rodziny,  

- współpracą z organizacjami pozarządowymi. 

 

W trakcie 2016r. zmieniony został skład osobowy Komisji z uwagi na wygaśnięcie mandatu 
radnej Kazimiery Szczuchniak oraz wyborem nowego radnego Edmunda Cichowicz, który 
uzupełnił skład Komisji Społeczno – Socjalnej.  

Ogólna frekwencja wyniosła w 2016r.  76,6 %. Nieobecności poszczególnych członków 
Komisji na posiedzeniach były zawsze usprawiedliwione.  

 

       Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej 

/-/  Anna Rutkowska 



                                                                                           Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/190/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

    Z dnia  25.04.2017r.  

 

 

Sprawozdanie 

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za rok 2016. 

 

W 2016r. Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 12 posiedzeń. W jednym przypadku 
Komisja odbyła oddzielne posiedzenie poświęcone ocenie stanu technicznego dróg gminnych 
i powiatowych, natomiast  w pozostałych 11  posiedzeniach pracowała  

w połączonych Komisjach Rady Gminy Lichnowy. Podczas objazdowego posiedzenia dróg 
gminnych i powiatowych Komisja Rozwoju Gospodarczego w obecności przedstawiciela 
Urzędu Gminy Lichnowy oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku dokonała przeglądu 
dróg oraz infrastruktury drogowej wskazując potrzeby w zakresie remontów nawierzchni 
dróg, dokonania przycinki drzew i krzewów wzdłuż dróg, wyrównania i zebrania nadmiaru 
ziemi z poboczy dróg, potrzeby wykonania chodników wzdłuż dróg we wskazanych 
miejscowościach itp. Swoje ustalenia zawarła w protokole sporządzonym dnia 05.04.2016r. 
znajdującym się w dokumentacji Komisji.  

 Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego szczególną uwagę poświęcili tematom dot. 
stanu dróg na terenie gminy, stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, planom rozwojowym 
gminy, sprawom ochrony środowiska, porządku i czystości na terenie gminy, planom 
remontowym i inwestycyjnym dot. mienia gminnego, transportem publicznym itp.. 
Członkowie Komisji opiniowali również pozostałe materiały przedkładane na wspólnych 
posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy.  

 

Ogólna frekwencja wyniosła w 2016r. 80,7 %. Nieobecności poszczególnych członków Komisji 
na posiedzeniach były zawsze usprawiedliwione.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 

   /-/ Benedykt Graban 

 

 

 


