
Projekt

z dnia  23 stycznia 2020 r. Zatwierdzony przez 
.........................

UCHWAŁA NR XX/   / 2020
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2020 rok

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm. (Dz. U. z 
2019r. poz. 506) oraz § 47 i § 52 Statutu Gminy Gniezno uchwalonego uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy 
Gniezno z dnia 19 czerwca 2019r. (Dz. Urz. Woj.Wlkp.poz.6149) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Plan pracy
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Gniezno

na 2020 rok

I. Przedmiot działań

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej będzie kontrola działalności Wójta,

gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem:

o legalności,

o gospodarności,

o rzetelności,

o celowości,

o zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych
podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy oraz wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady
Gminy.

II. Tematy posiedzeń

Styczeń

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

Luty

1. Kontrola w procedur w ramach zamówień publicznych poniżej kwoty 30 tys. euro

w 2019 r.

2. Analiza wydatków w ramach działu 750 klasyfikacji budżetowej „Administracja

publiczna” w 2019 r.

Marzec
1. Analiza pracy świetlic szkolnych w 2019 r., w tym:

- ilość podopiecznych,

- godziny funkcjonowania świetlic,

- koszty związane z funkcjonowaniem świetlic.

Kwiecień
1. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniezno

w 2019 r., w tym:

- koszty związane z prowadzeniem programu,

- liczba podopiecznych,

- plan działania komisji,

- współpraca z innymi podmiotami,

- czy objęte opieką są także rodziny podopiecznych.

2. Analiza wykonania zadań związanych z utrzymaniem i remontem dróg w 2019 r.

Kwiecień/Maj

Załącznik do uchwały Nr XX/   / 2020

Rady Gminy Gniezno

z dnia 30 stycznia 2020 r.
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1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 r.

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gniezno za 2019 r.

3. Przekazanie w/w wnioski Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

Maj
1. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku w sprawie

absolutorium.

2. Skierowanie wniosku w sprawie absolutorium do Rady Gminy Gniezno.

Czerwiec
1. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Gniezno

2. Prowadzone procedury w Urzędzie Gminy w związku z poprawą bezpieczeństwa

w gminie.

3. Analiza zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą przez

Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 26.11.2019 r.

Lipiec/Sierpień
1. Poziom wykorzystania świetlic wiejskich w 2019 r.:

- wykaz świetlic będących własnością Gminy,
- liczba wypożyczeń komercyjnych i niekomercyjnych z podziałem na poszczególne
świetlice,
- konieczne remonty do przeprowadzenia z podziałem na poszczególne świetlice.

2. Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

Wrzesień
1. Analiza realizacji gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno

w 2019 r.:

- analiza protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej z czerwca 2019 r. jako wstęp

do omawianej tematyki,

- ilość punktów do odbioru śmieci,

- kształtowanie się stawek za odpady,

- ilość nieuregulowanych należności z tego tytułu.

Październik
1. Analiza realizacji dowozu uczniów do szkół w roku 2019/2020

Listopad/Grudzień
1. Analiza projektu budżetu Gminy Gniezno na 2021 r.

2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2020 r.

III. Uwagi

Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki
działania Komisji – może być uzupełniany w miarę potrzeb Rady Gminy lub z
inicjatywy Komisji, a także rozszerzony o kontrole problemowe zlecone przez Radę
Gminy Gniezno.
Komisja Rewizyjna w ciągu 2020 r będzie również opiniować projekty uchwał będące
w zakresie kompetencji komisji.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji
w dniu 27 stycznia 2020 r.
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Uzasadnienie

W świetle zapisu art. 18a ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz §44.Statutu Gminy Gniezno, Rada Gminy
zobowiązana jest do powołania Komisji Rewizyjnej, której przedmiotem działania jest kontrola
działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

Zgodnie natomiast z § 47 i § 52 statutu Gminy Gniezno Komisja Rewizyjna przeprowadza
kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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