Projekt
z dnia 24 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IV/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz
994 z późn.zm.) oraz w związku z §19 ust.2 Statutu Gminy Gniezno(Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 2013 r.poz.822) uchwala
się,co następuje:
§ 1. Przyjąć plan pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Nawrocki
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Załącznik do uchwały Nr IV/__/2019
Rady Gminy Gniezno
z dnia 30 stycznia 2019 r.
Plan pracy Rady Gminy Gniezno na 2019 rok
Luty/ Marzec
- wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Gniezno, wyjazd do Zdziechowy, przegląd stanu
zaawansowania inwestycji
- powierzenie Miastu Gniezno przez gm.Gniezno zadania publicznego w zakresie realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom wyłapywanym na terenie gm.Gniezno w 2019 r.
- sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady podjętych w 2018 roku
Maj/Czerwiec
- sesja wyjazdowa - lustracja wykonanych inwestycji na terenie Gminy Gniezno
- przyjęcie bilansu za 2018 rok
- rozpatrzenie Raportu o stanie gminy i podjęcie uchwały ws. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta
z tytułu wykonania budżetu na 2018 r.
Wrzesień
- sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
- sprawozdanie ze ściągalności podatkowych za I półrocze 2019 roku
- informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych
Listopad
- uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
- ocena kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
Grudzień
- 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 zastrzega sobie prawo dokonywania korekty planu.
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UZASADNIENIE
Z zapisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994)
wynika, że organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa Statut gminy.
Na tle postanowień art. 11a ust.1 pkt 1 powyższej ustawy stwierdzić należy, że organem gminy jest Rada
Gminy.
Natomiast §19 ust. 2 statutu Gminy Gniezno stanowi, że sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w
planie pracy Rady.
Zatem przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok zawierającym tematykę i terminy sesji zwyczajnych
jest konieczna i w pełni uzasadniona.
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