
UCHWAŁA NR L/347/13
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2014 rok stałych Komisji Rady Gminy Gniezno

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze 
zm.) oraz w związku z §59 ust. 1 Statutu Gminy Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2013 r. poz. 822) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Zatwierdzić plany pracy następujących Komisji Rady Gminy Gniezno na 2014 rok:

1) . Komisji Budżetowo-Gospodarczej w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) . Komisji Oświaty w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Przewodniczącym Komisji             
wymienionych w §1 niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/ 347/ 13 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej w 2014 roku 

1. Luty 

Zapozananie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – opinia komisji. 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok – wydanie opinii komisji 

- kontrola sprawozdań z wydatków RB 28 S, o dochodach Rb-27 S 

- wyrażenie opinii w oparciu o przedłożone dokumenty

2. Kwiecień-Maj 

Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2013. 

Absolutorium dla Wójta 

Gospodarka paliwowa w OSP Gminy Gniezno 

Kontrola wyjazdów poza akcjami gaśniczymi

3. Czerwiec 

Komisja wyjazdowa – ocena zaangażowania prowadzonych robót inwestycyjnych oraz sporządzenie 
protokołu

4. Wrzesień 

Wykonanie budżetu za I półrocze, sprawdzenie ściągalności podatków za I półrocze 2014 roku 

- kontrola wydatków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych za I półrocze 2014 roku

5. Październik 

Ogólne założenia planu inwestycji na 2015 rok 

- kontrola inwestycji zakończonych w 2014 roku 

- kontrola wydatków na utrzymanie urzędu (wynagrodzenia, zakupy materiałowe i inwestycje)

- wydanie opinii o zadaniach planowanych do realizacji w 2015 roku

6. Listopad 

Propozycje zmian stawek podatkowych na 2015 rok 

Terminowość i ilość zmian geodezyjnych wpływających do wymiaru podatków z Wydziału Geodezji 
Starostwa Powiatowego

7. Grudzień 

- omówienie projektu budżetu na 2015 rok 

- wprowadzenie zmian do projektu budżetu na 2015 rok
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/347/13 

Rady Gminy Gniezno 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Plan pracy Komisji Oświaty w roku 2014 

1. Cały rok 2014 – bieżące posiedzenia Komisji w związku z planowanymi sesjami Rady Gminy plus 
posiedzenia nadzwyczajne. 

2. Marzec 

Wspólne posiedzenie komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia założeń dot. 
przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół na nowy rok szkolny.

3. Kwiecień-Czerwiec 

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 

- informacja Skarbnika Gminy na temat posiadanych przez Gminę świetlic wiejskich i ich wyposażenia.

4. Lipiec 

Objazd świetlic gminnych, ocena stanu technicznego, zapoznanie się z planami działania w br.

5. Sierpień 

- sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminy za I półrocze – informacja Wójta o planowanych zadaniach 
i stopniu realizacji zaleceń pokontrolnych świetlic wiejskich.

6. Wrzesień 

- objazd placówek oświatowych i ocena ich przygotowania do nowego roku szkolnego, 

- posiedzenie Komisji wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych, celem ustalenia zadań i zakresu prac 
inwestycyjnych niezbędnych do realizacji w roku 2015.

7. Październik, Listopad 

- omówienie projektu budżetu na 2015 rok: omówienie projektu podatków na 2015 rok. 

W uzasadnionych przypadkach komisja zastrzega sobie prawo dokonywania korekty planu.
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UZASADNIENIE

Stałe komisje Rady Gminy Gniezno zostały powołane uchwałą Nr II/6/2010 Rady Gminy Gniezno z dnia 3

grudnia 2010 roku w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji

Rady Giminy Gniezno.

Zgodnie z §59 ust.1 Stautu Gminy Gniezno „Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy

przedłożonym do zatwierdzenia Radzie Gminy.

Niniejsza uchwała zawiera tematykę posiedzeń komisji Budżetowo-Gospodarczej i komisji Oświaty jako

stałych na rok 2014.

W związku z powyższym podjecie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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