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......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR LI/    /2022 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 559.2022) 
oraz § 47 ust. 1 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 zmieniony plan pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Gniezno na 2022 r., który dodatkowo 
zawiera w miesiącu czerwcu temat: Analiza wyników kontroli finansowej obejmującej rok 2020, a w miarę potrzeb 
inne lata, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/46/2021 z dnia 27.04.2022r. oraz sposób 
realizacji wniosków pokontrolnych Urzędu Gminy Gniezno lub przyczynach ich niewykonania. 

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały nr XLIV/348/2021 Rady Gminy Gniezno z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok, który otrzymuje 
brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Plan pracy 

Komisji Rewizyjnej  

Rady Gminy Gniezno 

na 2022 rok 

I.  Przedmiot działań 

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej będzie kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem:  

- legalności, 

- gospodarności, 

- rzetelności, 

- celowości, 

- 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 

Miesiąc Temat kontroli 
Styczeń:  Analiza wydanych decyzji przez Wójta Gminy Gniezno dotyczących opłat adiacenckich w 

latach 2019-2021 z uwzględnieniem: 
- podziału na lata: 2019, 2020, 2021 
- podziału decyzji na charakter działań 
- ilości wydanych decyzji w poszczególnych latach 
- ilości odwołań do SKO wraz z rozstrzygnięciem sprawy 
- wskazania jak obliczać wysokość opłaty adiacenckiej 
- wskazania, czy istnieją miejsca w Gminie Gniezno, gdzie opłata adiacencka mogła 
zostać naliczona, ale decyzja w przedmiotowej sprawie nie została wydana 
- wskazania liczby wniosków z prośbą o rozłożenie płatności na raty lub umorzenie opłaty 
adiacenckiej 

Luty Analiza potrzeb remontowych Filialnej Szkoły Podstawowej w Mnichowie, o strukturze 
organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym. 

 
Marzec 

Analiza przejmowanych dróg w latach 2019-2021 i kosztów z tym związanych 
- ilość dróg w kilometrach 
- wykaz dróg z podziałem na miejscowości 
- ilość składanych wniosków przez mieszkańców 

Maj/ Czerwiec 1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2021r. 
2.Zapoznanie się komisji z opinią RIO i skierowanie wniosku do Rady Gminy Gniezno o 
udzielnie absolutorium organowi wykonawczemu. 

 
Czerwiec 1.Analiza wyników kontroli finansowej obejmującej rok 2020, a w miarę potrzeb inne 

lata, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr WK-0911/46/2021 z dnia 
27.04.2022r. oraz sposób realizacji wniosków pokontrolnych Urzędu Gminy Gniezno lub 
przyczynach ich niewykonania. 

Czerwiec/ 1.Kontrola działania oraz kontrola wydatków Biblioteki Gminnej w Zdziechowie 

Załącznik do uchwały Nr LI/    /2022

Rady Gminy Gniezno

z dnia 26 maja 2022 r.
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Lipiec 2.Kontrola finansowa w formie opisowej Przedszkola w Zdziechowie 
Wrzesień Wykaz uchwał unieważnionych przez Wojewodę w latach: 2019-2021 wraz z 

rozstrzygnięciem spraw 
Październik/ 
Listopad 

Analiza kosztów związanych z prowadzeniem Żłobka w Zdziechowie po zrealizowaniu 
projektu pod nazwą: „Pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” 

 
Listopad/ 
Grudzień 

1.Analiza budżetu na 2023r. w tym zapoznanie się z Opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
2.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2022r. 
3.Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023r. 

III.  Uwagi 

Plan przewiduje dodatkowe posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczące omawiania uchwał, które mają być 
przedmiotem obrad na Sesjach Rady Gminy Gniezno, a także zlecenia dodatkowych kontroli zgodnie 
z art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z §47 ust. 2 uchwały Rady Gminy Gniezno nr 
X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno. 
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Uzasadnienie 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. został przyjęty uchwałą nr XLIV/348/2021 z dnia 21 grudnia 
2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2022 rok. 
W miesiącu kwietniu radni Gminy Gniezno otrzymali pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 
WK-0911/46/2021 z dnia 27.04.2022r. informujące o wynikach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej 
obejmującej rok 2020, a  w miarę potrzeb także inne lata. Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 12 maja 
2022r. członkowie komisji wspólnie ustalili, iż przedmiotowy dokument winien być przedmiotem obrad 
kolejnych posiedzeń.  Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7ACC3B31-DA7C-4F53-9221-DAD6CC807475. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Uzasadnienie



