
 

 

 

Uchwała Nr XIII/120/15 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.   

 

 Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz §14 ust.2 Regulaminu Pracy Rady Gminy Gnojnik, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/99/11 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 

29.12.2011 r., Rada Gminy w Gnojniku uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gnojniku na 2016 r. 

o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

w Gnojniku. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojniku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Zych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik do 

Uchwały Nr XIII/120/15 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 

 

Lp. Termin Tematyka posiedzeń 

 

1. 

 

 

I kwartał 

 

 Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 

rok 2015 

 Zapoznanie się z przebiegiem prac wybranej inwestycji lub 

pracy remontowej na terenie gminy 

 Zaznajomienie się z protokołami kontroli zewnętrznych, 

przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w 2015 r. 

 Zapoznanie się z działalnością Spółki z o.o. ECO Gnojnik 

 Opiniowanie projektów uchwał 

 Posiedzenie wg potrzeb na wniosek Rady Gminy 

 Sprawy bieżące 

 

2. 

 

II kwartał  Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Gnojnik za rok 2015 

 Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta 

 Realizacja zadań zleconych przez Radę Gminy 

 Opiniowanie projektów uchwał  

 Posiedzenie wg potrzeb na wniosek Rady Gminy 

 Sprawy bieżące 

3. 

 

 

III kwartał   
 Opiniowanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 

roku  

 Opiniowanie projektów uchwał 

 Posiedzenie wg potrzeb na wniosek Rady Gminy 

 Sprawy bieżące 

 

4. 

 

IV kwartał  Opiniowanie stawek podatków na rok 2017 rok 

 Opiniowanie projektu budżetu na 2017 rok 

 Opiniowanie projektów uchwał 

 Posiedzenie wg potrzeb na wniosek Rady Gminy 

 Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 

 Sprawy bieżące 

 

Oprócz planowanych posiedzeń Komisji Rewizyjnej, zwoływana ona będzie na dodatkowe 

posiedzenia według zaistniałych potrzeb. 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Zych 


