Projekt
z dnia 22 grudnia 2020 r. Zatwierdzony przez
.........................

UCHWAŁA NR XXXII/___/2020
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Rady Gminy
Gniezno na 2021 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz § 38 i § 39 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 plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Rady Gminy Gniezno
na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Rady Gminy Gniezno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Załącznik do uchwały Nr XXXII/___/2020
Plan pracy
Rady Gminy Gniezno
Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Rady Gminy zGniezno
dnia 29 grudnia 2020 r.
na 2021 rok
I.
Przedmiot działań
Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego będzie
Przedmiotem działań Komisji
rozpatrywanie spraw bieżących wynikających z pracy Rady Gminy Gniezno, w tym opiniowanie
projektów uchwał oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie:
o budżetu,
o finansów,
o gospodarki komunalnej,
o planowania przestrzennego,
o turystyki,
o promocji,
o współpracy z organizacjami samorządowymi,
o współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie rozwoju
gospodarczego.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tematy posiedzeń
Informacja o sprzedaży mienia komunalnego w 2020 r.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
Ocena zaangażowania prowadzonych robót inwestycyjnych.
Informacja o realizacji spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za pierwsze półrocze 2021 r.
Informacja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego na koniec trzeciego kwartału 2021 r.
Ocena ściągalności podatków i opłat.
Informacja na temat ulg i umorzeń podatkowych.
Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 r.
Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Gniezno na 2022 r.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2021 r.
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 r.

III.
Uwagi
Powyższy plan pracy jest planem ramowym, wyznaczającym główne kierunki działania Komisji –
może być rozszerzany i uzupełniany w miarę potrzeb Rady Gminy lub z inicjatywy Komisji.
Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Publicznego na 2021 r. został
przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu …………………. r.
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Uzasadnienie
W świetle zapisu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
r. poz. 713) komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
Zgodnie natomiast z § 38 i § 39 Statutu Gminy Gniezno komisje Rady Gminy podejmują i realizują
przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą wykonywaniu ich zadań, zgodnie z ustalonym
w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady Gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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