
UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz § 89 ust. 1 Statutu Gminy Gizałki, ustala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gizałki i Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski



     Załącznik   

do uchwały nr III/19/2018  

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 28.12.2018 r.  

PLAN PRACY  

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 ROK 

 

 

I KWARTAŁ 

1. Kontrole pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranych przez 

komisje inwestycji gminnych w 2018 r. 

2. Kontrola  ściągalności należności w zakresie podatków i opłat na rzecz gminy oraz dokonanych 

umorzeń w 2018 r. 

 

II KWARTAŁ 

1. Kontrola stanu mienia komunalnego. 

2. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2018 r. oraz wypracowanie wniosku do Rady 

Gminy Gizałki w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Gizałki 

za 2018 r. 

3. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy w oparciu o informację Komendanta Policji, 

Komendanta Gminnego OSP oraz przedstawiciela Urzędu Gminy odpowiedzialnego za 

zarządzanie kryzysowe. 

4. Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na pomoc społeczną w gminie. 

 

III KWARTAŁ 

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. 

2. Kontrola wykorzystania środków w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa. 

3. Kontrola realizacji wybranych inwestycji gminnych w terenie. 

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie oraz o przygotowaniach                                     

i organizacji przy placówkach oświatowych na rok szkolny 2018/2019, ocena funkcjonowania 

jednostek. 

5. Kontrola wykorzystania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki                                                  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałaniu Narkomanii. 

 

IV KWARTAŁ 

1. Kontrola funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. 

2. Kontrola wybiórcza dotacji udzielanych Stowarzyszeniom realizującym zadania własne gminy. 

3. Kontrola wypłaconych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka z budżetu gminy na podstawie 

uchwały Rady Gminy Gizałki nr XXIV/136/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. 

4. Wydanie opinii o projekcie budżetu na 2020 r. 

5. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020. 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kontrolą mogą być objęte inne ważne zagadnienia nie 

przewidziane w planie pracy, a zlecone przez Radę Gminy Gizałki.  

 

          



Uzasadnienie
do uchwały Nr III/19/2018

Rady Gminy Gizałki
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Paragraf 89 Statutu Gminy Gizałki mówi, że Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do

zatwierdzenia plan pracy w terminie do 31 grudnia każdego roku.

Przedłożony plan zakłada kontrolę organu wykonawczego oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wójt

Robert Łoza




