
 

Załącznik Nr 11 do Protokołu Nr XXXVI/2017 

Sesji rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 29.12.2017r.  

 
     

Uchwała Nr  XXXVI/246/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 29 grudnia 2017r.   

 

 

 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Lichnowy  na 2018r. 

 

 

 

 Na podstawie art.21 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1875 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co 

następuje: 

 

 

      § 1. 

 

Przyjmuje się plany Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy na 2018r. 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. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lichnowy 

/-/ Zbigniew Rybicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/246/2017 

Rady Gminy Lichnowy z dnia 29.12.2017r.                                                                     

     

 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lichnowy na 2018r. 
 

 

 

Luty  
1. Kontrola  wydatków gminy w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.  

 

Marzec 
1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lichnowach pod kątem 

zasadności przyznawania pomocy osobom najuboższym. 

 

Kwiecień 
1. Przygotowanie sprawozdania Komisji z pracy za 2017r.  

2. Kontrola wydatków gminy w zakresie realizacji planu zimowego utrzymania dróg 

gminnych w sezonie zimowym 2017/2018r. 

 

Maj 
1. Badanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. 

2. Przedłożenie wniosku  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lichnowy. 

 

Czerwiec 
1. Kontrola kosztów bieżącego utrzymania placówek oświatowych za okres od 

01.01.2018r. do 31.05.2018r.  

 

Wrzesień 
1. Kontrola  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

2. Kontrola kosztów bieżącego utrzymania GOKiS Lichnowy za I półrocze 2018r.  

.  

Październik  

1. Kontrola wydatków przeznaczanych przez Gminę Lichnowy na wywóz odpadów 

komunalnych.  

2. Kontrola działań podejmowanych przez Gminę Lichnowy w zakresie egzekucji 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

 Grudzień 

1. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2019r. 

 

 

 

Plan pracy  Komisji może być w ciągu roku zależnie od potrzeb modyfikowany. 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  



 

             /-/  Stefania Osińska 
 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVI/246/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 29.12.2017r.  

 

 

 

Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Lichnowy na 2018r. 

 

 

 

 Przedmiotem działania Komisji Budżetowej będzie : 

 

- opiniowanie zmian budżetu gminy na 2018r. 

- 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.  

 

 

 

 

 

       Przewodniczący Komisji 

 

           /-/  Józef Maciuński 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/246/2017 

                                   Rady Gminy Lichnowy  

                                        Z dnia  29.12.2017r.  

 

Plan pracy Komisji Społeczno-Socjalnej na 2018r. 
 

 

Styczeń 2018( wspólne posiedzenie komisji stałych) 

1.Informacja o przekazaniu gminie , w drodze ustaw ,nowych zadań własnych. 

2.Informacja na temat przygotowania jednostek oświatowych do organizacji zajęć w czasie 

wakacji ,ferii zimowych  dla dzieci i młodzieży. 

3.Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Lichnowy za 2017r.  
 

 

Luty  2018( wspólne posiedzenie komisji stałych) 
       1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2017r. 

2. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2017r. 

3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lichnowy na rok 2018. 

       4.Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2017 r. 

       5. Informacja na temat działań promujących gminę Lichnowy.  

 

Marzec 2018 ( wspólne posiedzenie komisji stałych) 
1. Zajęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia ( niewyodrębnienia) w budżecie gminy funduszu 

sołeckiego na 2019r. 

2. Ocena stanu technicznego dróg ,gminnych  i powiatowych oraz infrastruktury drogowej -

perspektywy i zakres ich modernizacji w 2018r. 

3. Sprawozdanie z działalności GOKIS za 2016r. oraz zamierzenia i kierunki działania na 2018r. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2017r. 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 

2017r. 

6. Informacja na temat wniosków mieszkańców gminy Lichnowy zgłoszonych na zebraniach 

wiejskich.  

 

Kwiecień 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Sprawozdanie  GOPS z działalności za 2017r. 

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami 

pozarządowymi  za 2017r. 

3. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy za 2017r. 

 

 

Maj 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji stałych)  
1. Informacja o działalności jednostek OSP i stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie 

gminy za 2017r. 

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpowodziowej na terenie gminy oraz 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.   

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

podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2017r.  

 

Czerwiec 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. 



2. Informacja o programach unijnych  przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie i realizację 

programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków pozabudżetowych w 

2017 i 2018 roku. 
 

 
 

 

      - 2 – 

 

 

 

Sierpień 2018r. ( indywidualne posiedzenie) 

1. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019. 
 

 

Wrzesień 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

2. Sprawozdanie GOPS w Lichnowach za I półrocze 2018r. 

3. Informacja o aktualnej sytuacji w rolnictwie i w melioracji na terenie gminy Lichnowy. 

4. Informacja na temat przebiegu kadencji 2014-2018 na tle inwestycyjnym w gminie Lichnowy 

– podsumowanie. 

 

 

Październik 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

za rok szkolny 2017/2018. 

2. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Lichnowy. 

3. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r. 
 

 

Listopad 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019r. 

 

Grudzień 2018r.( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Przyjęcie budżetu gminy na 2019r. 

2. Przyjęcie programu działania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019r. 

3. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji  

    Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych z  

    Realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.  

5. Przyjęcie  planu pracy Rady Gminy Lichnowy i Komisji Stałych Gminy Lichnowy na 2019r. 

 

 

Plan pracy komisji może być w ciągu roku zależnie od potrzeb modyfikowany; komisja 

w miarę potrzeb będzie spotykała się na indywidualnych posiedzeniach.  

 

 

Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej  

                                             /-/ Anna Rutkowska 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr  4 do Uchwały Nr XXXVI/246/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

 Z dnia 29.12.2017r.   

  
PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA 2018 Rok 

 

Styczeń 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji stałych) 

1.Informacja o przekazaniu gminie , w drodze ustaw ,nowych zadań własnych. 

2.Informacja na temat przygotowania jednostek oświatowych do organizacji zajęć w czasie 

wakacji ,ferii zimowych  dla dzieci i młodzieży. 

3.Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Lichnowy za 2017r.  
 

 

Luty  2018r. ( wspólne posiedzenie komisji stałych) 
       1. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy za 2017r. 

2. Ocena gospodarowania nieruchomościami gminy za 2017r. 

3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Lichnowy na rok 2018. 

       4.Informacja o stanie realizacji zadań przez Urząd Stanu Cywilnego w 2017 r. 

      5. Informacja na temat działań promujących gminę Lichnowy. 

 

Marzec 2018 ( wspólne posiedzenie komisji stałych) 
1. Zajęcie stanowiska w sprawie wyodrębnienia ( niewyodrębnienia) w budżecie gminy funduszu 

sołeckiego na 2019r. 

2. Ocena stanu technicznego dróg ,gminnych  i powiatowych oraz infrastruktury drogowej -

perspektywy i zakres ich modernizacji w 2018r. 

2. Sprawozdanie z działalności GOKIS za 2017r. oraz zamierzenia i kierunki działania na 2018r. 

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach za 2017r. 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  za 

2017r. 

5. Informacja na temat wniosków mieszkańców gminy Lichnowy zgłoszonych na zebraniach 

wiejskich.  

 

kwiecień 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Sprawozdanie  GOPS z działalności za 2017r. 

2.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Lichnowy z organizacjami 

pozarządowymi  za 2017r. 

3. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lichnowy za 2017r. 

 

 

maj 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji stałych)  
4. Informacja o działalności jednostek OSP i stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie 

gminy za 2017r. 

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpowodziowej na terenie gminy oraz 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.   

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

podjęte działania w zakresie łagodzenia jego skutków w 2017r.  

 

czerwiec 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 



1.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017r. 

2. Informacja o programach unijnych  przeznaczonych na wspieranie wsi, wdrożenie i realizację 

programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków pozabudżetowych  

w 2017 i 2018 roku. 
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wrzesień 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. 

6. Sprawozdanie GOPS w Lichnowach za I półrocze 2018r. 

7. Informacja o aktualnej sytuacji w rolnictwie i w melioracji na terenie gminy Lichnowy. 

8. Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2018/2019. 

9. Informacja na temat przebiegu kadencji 2014-2018 na tle inwestycyjnym w gminie 

Lichnowy – podsumowanie.  

 

październik 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego 

za rok szkolny 2017/2018. 

2. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Lichnowy. 

3. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r. 
 

 

listopad 2018r. ( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019r. 

 

 

grudzień 2018r.( wspólne posiedzenie komisji) 
1. Przyjęcie budżetu gminy na 2019r. 

2. Przyjęcie programu działania  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019r. 

3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planu przychodów i wydatków związanych  

z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.  

3. Przyjęcie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. 

5. Przyjęcie  planu pracy Rady Gminy Lichnowy i Komisji Stałych Gminy Lichnowy na 2019r. 

 

 

Plan pracy komisji może być w ciągu roku zależnie od potrzeb modyfikowany; komisja 

w miarę potrzeb będzie spotykała się na indywidualnych posiedzeniach.  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rozwoju Gospodarczego 

                   /-/ Benedykt Graban 

 
 

 

 

 

 


