UCHWAŁA NR XXXII/240/2020
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Rady Gminy Gniezno na 2021 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz § 38 i § 39 Statutu Gminy Gniezno uchwalonego uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno
z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6149) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Gniezno na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego Rady Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/240/2020
Rady Gminy Gniezno
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan pracy
Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Rady Gminy Gniezno
na 2020 rok
I.

Przedmiot działań
Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku
Przedmiotem działań Komisji
Publicznego będzie rozpatrywanie spraw bieżących wynikających z pracy Rady Gminy Gniezno, w
tym opiniowanie projektów uchwał oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie:
o rolnictwa,
o leśnictwa,
o ochrony środowiska,
o bezpieczeństwa publicznego,
o ochrony przeciwpożarowej,
o wiejskich inwestycji ekologicznych infrastruktury technicznej i rolnictwa,
o wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
o kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
o utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
o wysypisk,
o zieleni gminnej.

II.

Tematy posiedzeń

Lp.
1.

Termin
Styczeń – grudzień

Tematyka
· Posiedzenie komisji z udziałem zaproszonych przedstawicieli OSP z
terenu gminy Gniezno (Modliszewo, Strzyżewo Smykowe, Mnichowo,
Zdziechowa) oraz pracownika UG Gniezno; omówienie min. kosztów
utrzymania OSP, zestawienie wydatków poszczególnych jednostek,
zapotrzebowanie na 2021 r.; sprawozdanie z działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych za rok 2020.
·

Ocena stanu zabezpieczenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
oraz omówienie rozbudowy strażnicy w Strzyżewie Smykowym; ocena
stanu zabezpieczenia nowego wozu ratownictwa technicznego z funkcją
gaśniczą na podwoziu Iveco w Mnichowie; ocena stanu bezpieczeństwa
ppoż. na terenie gminy oraz ocena stanu infrastruktury z tym związanejposiedzenie wyjazdowe – sprawozdanie.

·

Ocena stanu czystości i utrzymania dróg na terenie gminy po okresie
zimowym. Ocena stanu oznakowania drogowego i zapotrzebowania na
nowe – posiedzenie wyjazdowe z udziałem pracownika Urzędu Gminy –
sprawozdanie.

·

Analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy dróg
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i oznakowania. Dzikie wysypiska występujące na terenie sołectw,
zaśmiecenie rowów przydrożnych, ocena czystości i bezpieczeństwa
placów zabaw w kontekście zaleceń z 2020 r. – posiedzenie wyjazdowe z
udziałem pracownika Urzędu Gminy – sprawozdanie.
·

Realizacja zadania opieki nad bezpańskimi zwierzętami.

·

Gospodarka odpadami komunalnymi: stopień przygotowania UG do
nowych przepisów zawartych w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Ustawy
z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach, likwidacja wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Gniezno.

·

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku i zadań rzeczowych
za 2021 rok.

·

Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji związanych z
rolnictwem lub ochroną środowiska.

·

Realizacja inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych. Ocena
wybranych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy. Stan
zaawansowania opracowania koncepcji rozbudowy kanalizacji na terenie
Gminy Gniezno.

·

Ocena stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy.

·

Ocena zrealizowanych inwestycji na terenie Gminy.

·

Propozycje stawek podatkowych na 2022 r.

Ponadto:
-opiniowanie w sprawach projektów uchwał,
-opiniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców, wymagających
zainteresowania Komisji bądź zleconych przez Radę Gminy, Wójta Gminy,
-omówienie i realizacja bieżących spraw i problemów zgłaszanych przez
mieszkańców, sołtysów, radnych,
-załatwianie bieżących spraw wynikających z prac Komisji.

III.
Uwagi
Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przedstawiła powyżej ramowy
plan pracy na 2021 rok. Plan ten nie jest planem zamkniętym tematycznie.
Komisja zamierza kontynuować współpracę z sołtysami poszczególnych sołectw, mieszkańcami, Wójtem
Gminy, Przewodniczącym Rady i Radnymi oraz wszystkimi zainteresowanymi.
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Uzasadnienie
W świetle zapisu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 713) komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
Zgodnie natomiast z § 38 i § 39 Statutu Gminy Gniezno komisje Rady Gminy podejmują i realizują
przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu ich zadań, zgodnie z ustalonym
w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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