
UCHWAŁA NR xxxvtlll270l22
RADY GMTNY BARTNICZKA

zdnia 28 grudnia2022 roku

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bartniczka na 2023 rok.

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

samorządzie gminnym (Dz. IJ. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.\ oraz $ 61 Statutu

Gminy Bartniczka (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2018 roku, poz. 4986), Rada Gminy

uchwala, co następuje:

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

2023, któ'y stanowi załącznIkdo niniejszej uchwĄ.
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$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

$ 3. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.
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' ') Zrniun1'tekstu jednolitego rł-r,mienionej ustaw-v został1'' ogłoszone w poz. Dz'U' z.2022 r'poz. 5ti3' poz'559' poz' l005. poz.l079



Uzasadnienie

Zgodnte z art. l8a ust. l ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy kontrolu.|e

działalność Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacy1nych oraz jednostek

pomocniczych gminy i w tym celu powofuje Komisję Rewizyjną. Natomiast zgodnie z

arl. 18a ust. 4 cyt. wyżej ustawy Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone

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

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

Zgodnle z att.21 ust 3 cyt. wyŻej ustawy komisje podlegają Radzie Gminy ,

przedkładają jej plan pracy oraz Sprawozdaniaz działalnosci.

Zgodnie z $ 61 ust.1 i 2 Statutu Gminy Bartniczka Rada Gminy uchwala plan

pracy KomisjiRewizyjnej na|później w IV kwartale roku poprzedniego.



I Załącznik do uchwaĘ Nr XXXVIII l270l22
Rady Gminy Barrniczka
z dnia28 nudnia2022r,

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2023

Lp. JEDfI{OSTKA
KONTROLOWANA

ZAKRES KONTROLI TERMTN

1 Urząd
Gminy
Bartniczka

Informacja o wpłyrvie skarg i wnioskór,v na
działalnoŚć Wójta, pracowników Urzędu,
kieror.vnikórv gminn,vch j ednostek
organizacyjnych za rok ubiegły.
Rozpatrzenie sprarvo zdania finansowe go za
2022 r.

Spraw-ozdanie z rvykonania budzetu 2a2022
r. wraz z opintą Regionalnej Izb'v
Obrachunkowej o tym sprarvozdaniu i
informację o stanię mienia jednostki
samorządu
opracowanie i sporządzenie wniosku rv
sprarvie absolutorium d1a Wójta.
omówienie proj ektórv uchrł,ał rvyn ikaj ących
z bieŻący ch zadan Gminr, .

II kwartał

2. Urząd
Gminy
Bartniczka

I półrocze oraz zadań inrvestycyjnych.

gmin,v.

III kr,vartał

-).

Szkoły
Biblioteka
GOPS r,v Bartniczce
Urząd
Gminy
Bartniczka

organizacyjnl,ch

planu pracy Komisji Rewizy'jnej na2024r.

z bteŻący ch zadan Gminy..

z kontroli zewnętrznych i r,vervnętrznych
przeprowadzonych lv roku 2023.

[V kwartał


