
Uchwała Nr XXXIV/268/13 

Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 

 

Na podstawie § 66 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Kłodawa nr XXX/223/2009 z dnia 25. 02. 

2009r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłodawa (Dz. U. Woj. Lub. Nr 35 poz. 487  

z 2009r.z późniejszymi zmianami) 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 

Uzasadnienie: 

Statut Gminy Kłodawa zatwierdzony  Uchwałą Rady Gminy Kłodawa  Nr XXX/223/09 (Dz. 

U. Woj. Lub. Nr 35 poz. 487 z 2009r.z późniejszymi zmianami) nakłada na Radę Gminy 

Kłodawa obowiązek sporządzenia rocznego planu pracy. W związku z powyższym podjęcie 

uchwały jest uzasadnione. 

  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłodawa 

z dnia 30 grudnia 2013r. Nr XXXXIV/268/13 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 

I.  

styczeń: 

- opracowanie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.  

 

luty: 

- kontrola realizacji wniosków i zaleceń złożonych przez komisję rewizyjną w 2013 roku. 

 

marzec -  kwiecień: 

- analiza sprawozdania finansowego za 2013 rok, 

- analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, 

- analiza informacji o stanie mienia za 2013 rok, 

-przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Kłodawa za 2013 rok. 

 

maj – czerwiec: 

- kontrola utrzymania dróg gminnych w roku 2013/2014 (realizacja zadania, przetarg, umowa           

z wykonawcą). 

lipiec- sierpień: 

- kontrola inwestycji „przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową infrastruktury 

technicznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Różanki”. 

wrzesień:  

- opracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z prac komisji w okresie styczeń – wrzesień 

2014r. 

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. 
 

 

 


