Projekt
z dnia 31 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r.
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem na 2021 r. stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zawadzkiem

Dariusz Zajdel
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Temat
1. Wykorzystanie dotacji w 2020 roku.
2. Koszty zleconych projektów w latach 2015-2020, które nie będą realizowane.

Termin
I kwartał

1. Kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych zgłoszonych w 2020 r.
2. Ocena raportu o stanie gminy.
II kwartał
3. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, wypracowanie
wniosku o udzielnie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiego.
1. Kontrola budżetu gminy za I półrocze 2021.
2. Kontrola wydatkowania środków związanych z Funduszami Sołeckimi w I półroczu 2021.
III kwartał
3. Kontrola zaskarżonych uchwał w latach 2018-2020 i środków finansowych z tym związanych.
4. Kontrola środków finansowych wydatkowanych na szkolenia pracowników w latach 2018-2020.
1. Kontrola wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu gminy za
I półrocze 2021 roku.
IV kwartał
2. Kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych za I półrocze 2021 roku.
3. Analiza projektu budżetu gminy na 2022 r. wraz z opinią.
4. Podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem.

Opracowanie:
Michał Rytel
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Zawadzkiem na 2021r.
Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła zasadę rozdziału kompetencji organów
gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym jest
burmistrz. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący podejmuje różne
postępowania kontrolne. Szczególną rolę odgrywa tu komisja rewizyjna, będąca jedyna komisją, co
do której obowiązek powołania wynika z ustawy. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej nie
wyłącza kompetencji kontrolnych innych komisji. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje także
zasadę zlecania przez radę komisji rewizyjnej kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole
na podstawie planu pracy przyjętego przez Radę Miejską. W związku z powyższym zasadne jest
przedłożenie pod obrady sesji projektu uchwały.
Sporządziła: J. Zawadzka
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