
 PROJEKT
UCHWAŁA Nr ….. 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 
z dnia ….................. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

        Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  713,  z  późn.  zm.)  oraz  §  37  ust.  5  Statutu  Gminy  Przystajń
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca
2011 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 182, poz. 3427/, z późn. zm. Rada
Gminy Przystajń uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdzić  roczny  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  na  2021  rok  zgodnie  z  załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 



           Załącznik Nr 1
                                                                                                            do uchwały Nr …..........
                                                             Rady Gminy Przystajń 
                                                                                                            z dnia …....
      

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

I kwartał

1. Remonty dróg gminnych w 2020 r. - kontrola zakresu prac i analiza dokumentacji.
2. Kontrola działalności wybranej jednostki organizacyjnej Gminy Przystajń.
3. Odśnieżanie – ogólna informacja za lata 2019/2020 i 2020/2021. 
4. Bieżące informacje i inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.

II kwartał

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz  z informacją o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
-  opinia Komisji o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy
-  stanowisko Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

2. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za 2020 r.
3. Kontrola  realizacji  projektu:  „Termomodernizacja  remiz  w  miejscowościach  Ługi-Radły

i  Podłęże  Szlacheckie  wraz  z  wymianą  źródeł  ciepła  w  formule  „zaprojektuj
i wybuduj” w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej w Gminie Przystajń i Miedźno” ” oraz informacja na temat projektu: „Poprawa
efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Kuźnica Nowa”. 

4. Bieżące informacje i inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.

III kwartał

1. Kontrola przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego 2020/2021.
2. Bieżące informacje i inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.

IV kwartał

1. Kontrola finansowa zadań inwestycyjnych Gminy Przystajń.
2. Kontrola postępowań związanych z zaległościami podatkowymi. 
3. Bieżące informacje i inne kontrole zlecone przez Radę Gminy. 


