
Projekt 

 

 

Uchwała Nr  

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia  

 

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2021 r.  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ) Rada Gminy Lichnowy uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się sprawozdanie z pracy za 2021 r. Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, 

Komisji Społeczno-Socjalnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Lichnowy stanowiące odpowiednio załącznik  Nr 1, Nr 2,  

Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały . 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

2021 r. 

 

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 2021 r. i wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały 

Nr  

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia   

 

 

SPRAWOZDANIE  KOMIJSI  REWIZYJNEJ RADY GMINY 

LICHNOWY ZA 2021 r. 
 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 1 posiedzenie, na którym 

analizowała sprawozdanie Wójta Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy za 2021  r.  

oraz opracowała opinię w tym zakresie oraz wniosek do Rady Gminy Lichnowy w przedmiocie 

udzielenia Wójtowi Gminy Lichnowy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za  

2020 r.  

 W omawianym okresie Komisja nie przeprowadziła zaplanowanych na 2021 r. w planie 

pracy Komisji kontroli z uwagi na ograniczenia i zagrożenia związane z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2. 

 

       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

                  /-/  Krystyna Kunkiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr  
Rady Gminy Lichnowy 
z dnia  

 

SPRAWOZDANIE 

Komisji Budżetowej Rady Gminy Lichnowy z pracy za 2021  r. 

 

Komisja Budżetowa w roku 2021 odbyła 11 posiedzeń wspólnie z pozostałymi 

komisjami stałymi Rady Gminy Lichnowy. 

Do głównych zadań Komisji Budżetowej Rady Gminy Lichnowy należą: ocenianie kierunków 

polityki finansowej gminy, opiniowanie programów i rozwiązań gospodarczych od strony 

finansowej, opiniowanie budżetu gminy i ocenianie jego realizacji oraz wnioskowanie w 

sprawach procedury uchwalania budżetu miasta. 

Rada Gminy Lichnowy po wysłuchaniu opinii Komisji o zmianach w budżecie  

w przeciągu roku 2021 na sesjach Rady Gminy Lichnowy podęła 11 uchwał  w sprawie zmiany 

budżetu gminy na 2021 r. 

 Wprowadzane zmiany w budżecie w roku 2021 spowodowane były przyczynami 

obiektywnymi. Należały do nich między innymi: 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 2021 r.  zadań bieżących oraz inwestycyjnych.  

 

 

 

     Przewodniczący Komisji Budżetowej 

               /-/    Józef Maciuński 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały 

 Nr  

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia  

 

 SPRAWOZDANIE  KOMISJI SPOŁECZNO-SOCJALNEJ RADY 

GMINY LICHNOWY  Z PRACY ZA 2021 r. 

 

Komisja Społeczno-Socjalna zebrała się w 2021 r. na 11 posiedzeniach wspólnych 

komisji stałych Rady Gminy Lichnowy. Komisja odbyła dodatkowo w dniu 31.08.2021 r.  

kontrolę przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2021/2022. Tematyka wspólnych 

posiedzeń komisji wynikała przede wszystkim z rocznego planu pracy Komisji.  

Komisja  Społeczno-Socjalna w roku 2021 opiniowała wszystkie projekty uchwał Rady 

Gminy Lichnowy związane tematycznie z zakresem działalności Komisji. Dużą uwagę 

Komisja w minionym roku zwróciła na zagadnienia związane z : 

- zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach, 

- funkcjonowaniem placówek oświatowych na terenie gminy, 

- zadaniami gminy w zakresie kultury i sportu, 

- gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, 

- zadaniami z zakresu wspierania rodziny,  

- współpracą z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

 

       Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej 

/-/  Anna Rutkowska 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

Załącznik Nr 4 do Uchwały  

Nr  

Rady Gminy Lichnowy 

z dnia  

 

Sprawozdanie 
 

z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego za rok 2021 r. 

 

W 2021 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 11 posiedzeń wspólnych  

z pozostałymi komisjami stałymi Rady Gminy Lichnowy. Komisja odbyła oddzielne w dniu 

22.07.2021 r. posiedzenie poświęcone ocenie stanu technicznego dróg gminnych  

i powiatowych. Podczas objazdowego posiedzenia dróg gminnych i powiatowych Komisja 

Rozwoju Gospodarczego w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy Lichnowy oraz 

Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku dokonała 

przeglądu dróg oraz infrastruktury drogowej wskazując potrzeby w zakresie remontów  

i inwestycji. Swoje ustalenia zawarła w protokole znajdującym się w dokumentacji Komisji.  

 Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego w 2021 r. 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.  

 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 

    /-/ Benedykt Graban 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5 do Uchwały  

Nr  

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia  

 

Sprawozdanie 
 

z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 r.  

 

W 2021 r. do Rady Gminy Lichnowy wpłynęło 6 petycji oraz jeden wniosek. Wszystkie petycje 

oraz wniosek zostały skierowane do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja, 

celem rozpatrzenia petycji i wniosku, odbyła w 2021 r. łącznie 2 posiedzenia.  

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 

2021 r. stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Jeden wniosek, który wpłynął do Rady Gminy Lichnowy w dniu 30.06.2021 r. został przez 

Komisję uznany za wniesiony do niewłaściwego organu. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji  wniosek został przez Radę Gminy Lichnowy, na mocy stosownej 

uchwały, przekazany według właściwości do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Lichnowy.  

W 2021 r. do Rady Gminy Lichnowy nie wpłynęła żadna skarga.   

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Katarzyna Malicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lichnowy w 2021 r. 

Lp. Podmiot wnoszący 

petycję 

Przedmiot petycji Data złożenia 

petycji 

Data posiedzenia 

Komisji Skarg, 

Wniosków i 

Petycji 

Propozycja 

sposobu 

załatwienia 

petycji 

1. Stowarzyszenie Polska Wolna 

od GMO  

Podjęcia przez Radę Gminy Lichnowy uchwały popierającej 

petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO- Stop 

niebezpiecznej SZCZEPIONCE”. 

05.01.2021 r. 

oraz 

uzupełnienie 

18.01.2021 r.  

10.03.2021 r .  petycję rozpatrzono 

negatywnie  

2. Podmiot wnoszący petycję nie 

wyraził zgody na publiczne 

udostępnienie swoich danych 

Wydanie komunikatu/uchwały z apelem skierowanym do 

mieszkańców gminy zachęcającym do suplementowania 

witaminy D 

08.02.2021 r.  Nie dotyczy wnoszący petycję 

wycofał ją w dniu 

17.02.2021 r. 

3. Podmiot wnoszący petycję nie 

wyraził zgody na publiczne 

udostępnienie swoich danych 

Wniosek o budowę w miejscowości Boręty Pierwsze 

świetlicy wiejskiej z zapleczem dla sklepu.  

02.02.2021 r. 10.03.2021 r. petycję rozpatrzono 

negatywnie 

4. Tymczasowa Rada Stanu 

Narodu Polskiego Społeczny 

Komitet Konstytucyjny Teresa 

Garland  

Petycja dotyczyła wyrażenia opinii w przedmiocie 

przeprowadzenia referendum ludowego 

22.02.2021 r. 10.03.2021 r.  Petycję pozostawiono 

bez rozpatrzenia z 

uwagi na braki 

formalne 

5. Tymczasowa Rada Stanu 

Narodu Polskiego Społeczny 

Komitet Konstytucyjny Teresa 

Garland  

Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

02.03.2021 r. 10.03.2021 r.   Petycję pozostawiono 

bez rozpatrzenia z 

uwagi na braki 

formalne 

6. Podmiot wnoszący petycję nie 

wyraził zgody na publiczne 

udostępnienie swoich danych 

Petycja w sprawie podjęcia uchwał dotyczących wydania 

zakazu  

21.12.2021 r. Petycja została 

rozpatrzona na 

posiedzeniu w 2022 r.  

                   

                  - 

 



 


