
UCITWAŁA NR XXIU153/20

RADY GMIIYY BARTNICZKA
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewiryjnej Rady Gminy
Bartniczka na 2021 rok

' Na podstawie art. l8 a ust. I i 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. lJ. z 2020 r. poz. 773 zę zm.\ oraz $ 61 Statutu Gminy
Bartniczka(Dz. Urz. Woj. Kq - Pom. 22018 roku, poz.4986), Rada Grnrny uchwala,
co następuje:

$ 1. Uchwala się plan pracy Komisji RewŁyjnej Rady Gminy Bartniczka na rok
202l, który stanowi załącznikdo niniejszej uchwĄ.

$ 2. Wykonanie uchwĄ powierza się Przewo dniczącemu Komisji Rewizyjnej.

$ 3. Uclrwała wchodziw Życiez dniem podjęcia.

Przewodn iczący Rady Gminy
/Ą "/rLeszek Walcźak

11 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostĄ ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378'



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ust. 1ustawy o sarnorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje

działalnośc Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek

pomocniczych grriny i w tpn celu powołuje Komisję Rewizyjną. Natomiast zgodnie z
art' 18a ust. 4 cyt. wyŻej ustawy Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone
przez Radę Gminy w zakresie kontroli. Upowaznienie to nie nelruSza uprawnien
kontrolnych innych komisji powołanychprzezRadę Gminy na podstawie art. 2l ust. l.

Zgodnie z art' 2l ust 3 cyt. wyŻej ustawy komisje podlegają Radzie Gminy ,

przedkładaj ą j ej plan pracy orźV Sprawo zdania z działalnośct.

Zgodrue z $ 61 ust'1 i 2 Statutu Gminy Bartniczka Komisja Rewizyjna przedkłada

Radzie do zatwierdzeruaplan pracy najpózniej w IV kwartale poprzedniego roku.



Załącznlk do uchwaĘ Nr XXIVI53/20
Rady Gminy Bartniczka
z dnia 30 grudnia 2020r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ IYA ROK 2021

Lp. JEDNOSTKA
KONTROLOWANA

ZAKRES KONTROLI TERMIN

I Urząd
Grniny
Bartniczka

działalnośc Wójta, pracowników Urzędu'
kierowników gminnych j ednostek
organizacy|nych za rok ubiegły.

2020 r.

r. wraz z opinią Regionalnej lzby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i
intbrmac1ę o stanie mienia jednostki
samorządtt

sprawie absolutorium dla Wólta.

z bięzący ch zadah Gm iny.

II kwartał

2 Urząd
Gminy
Bartniczka

I półrocze oraz zadah inwestycyjnych.

gminy.

IIl kwartał

J
Szkoły
Biblioteka
GOPS w Bartniczce
Urząd
Gminy
Bartniczka

organizacyjnych

planu pracy Komisji Rewizyjnej na2OŻ2r.

z bieŻący ch zadań Gm iny.

z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
przeprgwadzonych w roku Z0Zl.

IV kwartał

',/r,


