
Uchwała Nr XXIII/186/12 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013rok 

 

Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Gminy Kłodawa stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały 

Rady Gminy Kłodawa nr XXX/223/2009 z dnia 25. 02. 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Kłodawa uchwala się, co następuje 

 

§1 Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Andrzej Legan 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodawa 

Z dnia 28 grudnia 2012r. Nr XXIII/186/12 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 

I.  

Styczeń: 

- kontrola realizacji wniosków i zaleceń złożonych przez komisję rewizyjną w 2012 roku, 

- opracowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za 2012.  

 

Luty: 

- kontrola bieżącego utrzymania dróg w gminie Kłodawa.  

 

Marzec: 

- analiza wykorzystania możliwości dofinansowania zewnętrznego na potrzeby realizacji 

zadań gminnych.  

 

Kwiecień: 

- analiza sprawozdania finansowego 

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, 

-analiza informacji o stanie mienia, 

- przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Kłodawa. 

 

Maj: 

- kontrola kosztów utrzymania obiektów gminnych.  

 

 Czerwiec:  

- kontrola GOPS pod kątem metod przeprowadzenia wywiadów wśród  podopiecznych GOPS 

oraz przekazywania zasiłków z budżetu Gminy Kłodawa.  

 

Lipiec- Sierpień: 

- kontrola wydatków sołectw, GOK na rzecz zespołów artystycznych  i świetlic.   

 

Wrzesień:  

- kontrola przeprowadzenia procedur zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kłodawa. 

 

Październik- Listopad: 

- kontrola wykorzystania przyznanych środków pozabudżetowych na realizowane 

przedsięwzięcia. 

 

Grudzień: 

-przygotowanie planu pracy komisji na 2014 rok. 



 

II. 

W przypadku przeprowadzania w Urzędzie Gminy Kłodawa kontroli przez organy 

zewnętrzne Komisja Rewizyjna ma obowiązek każdorazowo zapoznać się z dokumentami 

stworzonymi przez kontrolujących, przeanalizować je, a wnioski przedstawić Radzie Gminy.  

 

III 

styczeń – grudzień: 

Bieżące rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Gminy. Przedstawienie wniosków 

Radzie Gminy. 
 


