Projekt
z dnia 27 stycznia 2020 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XX/ / 2020
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019r.
poz. 506) oraz § 11 ust. 3 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 Rady Gminy Gniezno na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Załącznik do uchwały Nr XX/

/ 2020

Rady Gminy Gniezno
z dnia 30 stycznia 2020 r.
Plan pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok.
27 lutego 2020
- Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Gniezno w 2020 r.
- Powierzenie Miastu Gnieznu przez Gminę Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie Gminy Gniezno w 2020 r.
26 marca 2020
- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.
- Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019
- Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Gminy Gniezno podjętych
w 2019 roku
30 kwietnia 2020
- Bezpieczeństwo publiczne na trenie Gminy Gniezno
- Realizacja zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019 z uwzględnieniem potrzeb
w latach następnych
- Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie o stanie bezpieczeństwa w Gminie Gniezno
- Informacja Komendanta Gminnego OSP o działaniach gminnych jednostek w roku 2019
21 maja 2020
- Informacja o stanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Gniezno
- Przedstawienie programu działań inwestycyjnych Gminy Gniezno w latach 2020-2023 z uwzględnieniem
projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych ( unijnych i krajowych )
- Omówienie realizacji rządowego programu „ Czyste Powietrze ‘ w Gminie Gniezno.
- Wystąpienie Dyrektora Biura LGD „Trakt Piastów”
25 czerwca 2020
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 rok .
- Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy i podjęcie uchwały ws. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla
Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
24 września 2020
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
- Sprawozdanie ze ściągalności podatkowych za I półrocze 2020 roku
- Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych
- Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej z przygotowania szkół
gminnych do nowego roku szkolnego 2020/2021
29 października 2020
- Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021
- Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
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- Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej o stanie technicznym
i wykorzystaniu świetlic wiejskich Gminy Gniezno .
26 listopada 2020
- Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
- Informacja dotycząca kierunków lokalnej polityki w zakresie
mieszkaniowym

gospodarowania gminnym zasobem

21 grudnia 2020
- Uchwalenie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gniezno
- Uchwalenie budżetu na 2020 rok
- Zatwierdzenie planu inwestycyjnego na 2020 rok
- Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2020 rok
- Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy Gniezno na 2020 rok
W uzasadnionych przypadkach Rada Gminy Gniezno zastrzega sobie prawo dokonywania korekty planu.
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Uzasadnienie
W świetle zapisu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej (art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Również zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Gminy Gniezno sesje zwyczajne to sesje, które są uwzględnione
w planach pracy Rady Gminy Gniezno.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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