
UCHWAŁA NR XXIX/205|21

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 29 grudnia202l roku

w sprawie planu pracy Komisji RewĘjnej Rady Gminy Bartniczka na2022 rok

Na podstawie art. 18 a ust. I i 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz.IJ. z 2O2| r. poz. 1372 Ze Zm.') oru, $ 61 Statutu Gminy

Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. 22018 roku, po2.4986), Rada Gminy uchwala,

co następuje:

$ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartniczka na rok

2022, który stanowi załącnik do niniej szej uchwĄ.

$ 2. wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

$ 3. Uchwała wchodziw Życie z dniem podjęcia.

Przewodn*f, Rady Gminy

b"I 7
Leszek Walclak

'; Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2021' r. poz. 1834..



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ust. l ustawy o Samorządzie gminnym Rada Gminy kontroluje

działalnośó Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek

pomocniczych gminy i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Natomi ast zgodnie z

art. l8a ust. 4 cyt.wyżej ustawy Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone

przez Radę Gminy w zakresie kontroli. Upowaznienie to nie narlsza uprawnień

kontrolnych innych komisji powołanychprzezRadę Gminy na podstawie art. 21 ust. l.

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

przedkładaią jej plan pracy orźV Sprawozdaniaz działa|nosci.

Zgodnie z $ 61 ust.l i 2 Statutu Gminy Bartniczka Rada Gminy uchwala plan

pracy Komisji Rewizyjnej najpóźniej w IV kwartale roku poprzedniego.



Załącznik do uchwały Nr XXIX/205/2l
Rady Gminy Bartniczka
zdnia29 grudnia2)2|r.

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2022

Lp. JEDNOSTKA
KONTROLOWANA

ZAKRES KONTROLI TERMIN

I Urząd
Grniny
Bartniczka

Infonnacja o wpływie skarg i wniosków na
działalnoŚć Wójta, pracowników Urzędu,
kierowników grninnych j ednostek
organizacyinych za rok ubiegły.
Rozpatrzenie sprawo zdania fi nansowe go za
2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 202|
r. wraz z opinią Regionalnejlzby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i
informację o stanie rnienia jednostki
samorządu
opracowanie i sporządzenie wniosku w
sprawie absolutorium dla Wójta.
ornówienie projektów uchwał wynikających
z bieŻący ch zadan Gminy'

II kwartał

Ż. Urząd
Gminy
Bartniczka

I połrocze oraz zadań inwestycyjnych.

grniny.

III kwartał

1J.
Szkoły
Bibliotęka
GOPS w Bartniczce
Urząd
Grniny
Bartniczka

organizacyjnych

planu pracy Kornisji Rewizyjnej na2023r.

z bieŻący ch zadań Gm iny.

z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych
przeprowadzonych w roku 2022.

IV kwartał
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