
Projekt

z dnia  22 stycznia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IV/__/2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2019 rok

Na podstawie art. 22 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz 
994 z późn.zm.)oraz w związku z §83 Statutu Gminy Gniezno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz.822) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej 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

Id: B57708F5-5DA6-4128-9791-438FBE12E792. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr IV/__/2019

Rady Gminy Gniezno

z dnia 30 stycznia  2019 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

 Luty

1) Informacja na temat zmian budżetowych dotyczących końca 2018 roku.

2) . Kontrola wydatków na OSP:

- Stan wyposażenia poszczególnych jednostek

- Ilość wyjazdów w rozbiciu na poszczególne jednostki i koszty z tym związane

- Koszty badań lekarskich i psychologicznych dla Strażaków

- Koszty utrzymania wozów w rozbiciu na poszczególne jenodstki (ubezpieczenia, przeglądy, paliwo itp.)

- Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w 2018 r.

Marzec

1. Kontrola finansowa Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych z rozpisaniem na mozliwość pozyskiwania 
środków zewnętrznych przez szkołę.

2. Kontrola świetlic (z rozbiciem na poszczególne świetlice):

- Informacja o przeprowadzonych remontach w 2018 r.

- Informacja o koniecznych remontach

- Informacja o kosztach utrzymania świetlic w 2018 r.

- Informacja o ilości wynajmowanych świetlic w 2018 roku i uzyskanych przychodach z tego tytułu

- Informacja o wykorzystywaniu świetlic dla integracji mieszkańców

- Infromacja o wynagrodzeniach dla osób, które opiekują sie salą

Kwiecień

1. Kontrola i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

2. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wojta Gminy za 2018 rok i skierowanie go do RIO 
w celu wydania opinii

Maj

1. Zapoznanie sie komisji z opinią RIO i skierowanie wniosku do Rady o udzielenie absolutorium organowi 
wykonawczemu

2. Kontrola kosztów oświetlenia:

- liczba nowych punktów świetlnych w 2018 r.

- liczba dodatkowych punktów świetlnych w 2018 r.

- informacja o przeprowadzonych w w/w temacie przetargach

- ilość napraw punktów świetlnych w 2018 r.

- sposoby szukania możliwości oszczędności oświetlenia (nowe technologie, możliwości dofinansowania - jeśli 
były to jakie)

Czerwiec

1. Kontrola wpływów za odpady komunalne
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Lipiec/ Sierpień

2. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku

Wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonania sprzedaży mienia gminnego za rok 2018

- ilość nieruchomości

- dochody z tego tytułu

- ewentualne trudności napotkane na etapie przetargowym oraz na etapie sprzedaży

Październik

1. Kontrola z realizacji uchwał w 2018 roku

 Listopad/Grudzień

1. Omówienie projektu budżetu na 2020 r.

2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Plan przewiduje dodatkowe posiedzenie 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.

Ponadto plan przewiduje dodatkowe posiedzenia Komisji rewizyjnej przed sesją Rady Gminy oraz 
w przypadku podjecia uchwał przez Radę zlecenia dodatkowych kontroli zgodnie ze Statutem Gminy.
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UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gniezno została powołana uchwałą Nr/II/4/2018 Rady Gminy

Gniezno z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno oraz

wyboru jej przewodniczącego.

Zgodnie z §83 ust. 1 Statutu Gminy Gniezno Komisja Rewizyjna przekłada Radzie do

zatwierdzenia plan pracy na rok przyszły do końca każdego roku.

Niniejsza uchwała zawiera tematykę posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2019 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasdanione.
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