
UCHWAŁA Nr I V / 2 3 /2015 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Na podstawie art. 21 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001  

r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 56 ust 3 Statutu Gminy Czernikowo 

stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Czernikowo Nr VII/50/2003 z dnia 01 lipca  

2003 r. /Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003 r. Nr 130 poz. 1836/ 

Uchwala się, co następuje: 

                                                               §1 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej. 

§2 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały.  

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy w Czernikowie.  

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 

Styczeń 

1. Przedstawienie planu pracy komisji na 2015 rok. Dyskusja i propozycje członków komisji do 

przedstawionego projektu. 

2. Przyjęcie planu pracy komisji. 

Luty 

1. Kontrola pracy i wydatkowania środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w latach 2013-2014. 

2. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Marzec 

1. Kontrola realizacji w Gminie Czernikowo ustawy o czystości i utrzymaniu porządku w gminie. 

2. Ocena sprawozdania składanego przez odbiorcę opadów komunalnych wynikające z Ustawy z  

28 października 2014r rozdz. 4b art. 9n dotyczącego zagospodarowania odbieranych odpadów. 

3. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Kwiecień 

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sporządzenie  

wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czernikowo. 

2. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

 

Maj  

1. Analiza działalności OSP, za lata 2013 i 2014, na terenie Gminy Czernikowo. 

2. Ocena działalności Straży Gminnej. 

3. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Czerwiec 

1. Analiza i ocena wyników audytów i kontroli, a także wykonanie zaleceń, zewnętrznych i 

wewnętrznych prowadzonych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych. 

2. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Lipiec 

1. Kontrola przygotowania, realizacji i funkcjonowania projektu realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu- e-lnklusion w Gminie Czernikowo - krok w przyszłość". 



 

2. Kompleksowa kontrola przygotowania i realizacji inwestycji związanej z rozbudową Szkoły 

Podstawowej w Czernikowie. 

3. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Wrzesień 

1. Kontrola zamówień publicznych, za lata 2013 i 2014, dla których nie stosowano procedury 

przetargowej. 

2. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Październik 

1. Analiza wydatków Rad Sołeckich za lata 2013 i 2014. 

2. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Listopad 

 Analiza wykorzystywanych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej wraz z 

zamówieniami paliwa i kosztami ich użytkowania - jednym zamkniętym sezonie grzewczym. 

 Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 

Grudzień 

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok. 

2. Sprawy bieżące Komisji wg potrzeb i zadania zlecone przez Radę Gminy. 


