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 Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej 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 Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Gminy Gniezno na
2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy
Społecznej 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
Radyi Gminy
Gniezno
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Pomocy
Społecznej
Rady Gminy zGniezno
dnia 29 grudnia 2020 r.
na 2021rok
I.
Przedmiot działań
Przedmiotem działań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej będzie rozpatrywanie
spraw bieżących wynikających z pracy Rady Gminy Gniezno, w tym opiniowanie projektów uchwał
oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie:
o oświaty (działalności przedszkoli i szkolnictwa podstawowego),
o kultury (działalności bibliotek),
o sztuki,
o sportu (wypoczynku, kultury fizycznej, wykorzystania terenów rekreacyjnych, klubami
sportowymi),
o profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi,
o opieki społecznej.
II.
Tematy posiedzeń
1. Cały rok 2021 – bieżące posiedzenia Komisji z tematyką planowanych i nadzwyczajnych sesji
Rady Gminy Gniezno.
2. Luty:
- Zapoznanie ze stanem zaawansowania prac związanych z rozstrzygnięciem przetargu na
budowę obiektu szkolno- przedszkolnego w Jankowie Dolnym.
- Spotkanie z Prezesem oddziału PTTK w Gnieźnie oraz przedstawicielem Wydziału Promocji i
Turystyki Starostwa Powiatowego w Gnieźnie dot. możliwości rewitalizacji szlaków
turystycznych, tras rowerowych biegnących na obszarze gminy Gniezno.
3. Marzec:
- Analiza sprawozdań z działalności świetlic wiejskich w 2020 r. Informacja Wójta o
planowanych zadaniach i stopniu realizacji zaleceń z wizytacji świetlic wiejskich w 2020 r.
- Informacja Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o
planowanych wydatkach na 2021 r.
4. Kwiecień:
- Wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia założeń
dot. przygotowania arkuszy organizacyjnych placówek w roku szkolnym 2021/2022.
5. Maj:
- Informacja o stanie bezpieczeństwa i stanie technicznym obiektów sportowych i placów zabaw
na terenie Gminy Gniezno (w tym wpisy do książek obiektów).
- Sprawozdanie z działalności ORLIK-a w Mnichowie (koszty, zakres działań, wykorzystanie
boiska).
6. Czerwiec:
- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.
- Informacja Skarbnika Gminy na temat posiadanych przez gminę świetlic wiejskich i ich
wyposażenia.
7. Sierpień:
- Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminy Gniezno za I półrocze 2021 r.
- Wizytacja szkół i przedszkoli - ocena stanu przygotowania do nowego roku szkolnego.

Id: C7521927-8812-4880-BB56-7A49052AD449. Projekt

Strona 1

8. Wrzesień:
- Wspólne posiedzenie Komisji z dyrektorami placówek oświatowych celem uzyskania od
dyrektorów informacji o planowanych w nowym roku inwestycjach i zakresie prac
remontowych niezbędnych do realizacji w 2022 r.
9. Październik:
- Informacja ogólna o pracy GOPS w 2021 r., formach oferowanej pomocy wraz ze
szczegółowym omówienie jednej z form pomocy.
10. Listopad:
- Omówienie propozycji stawek podatkowych i projektu budżetu na 2022 r.
11. Grudzień:
- 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 Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej na 2021 r. został przyjęty na
posiedzeniu Komisji w dniu 28 grudnia 2020 r.
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Uzasadnienie
W świetle zapisu art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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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