
U C H W A Ł A   Nr VI/30/2011 
 

Rady Gminy w Czernikowie  

z dnia 22 lutego 2011 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/ 
 

 

 

 

Rada Gminy uchwala,  

co następuje: 
 

§ 1  

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 2  
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 3  
 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 4  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Czernikowie na 2011 rok 
 

Lp. Tematyka posiedzenia Termin Uwagi o 

realizacji 

1. 1. Opracowanie planu pracy Komisji 
 

Luty  

2. 1.  Kontrola zastosowanych w 2010 roku ulg i zwolnieo z podatku rolnego, od 
nieruchomości i środków transportowych. 
2. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu gminy dla 
klubów sportowych i organizacji kulturalno-oświatowych, działających na 
terenie Gminy 

marzec  

3. 1. Analiza kosztów utrzymania bibliotek i świetlic gminnych. 
2. Kontrola wydatków na ogrzewanie szkół na terenie gminy. 
3. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2010r. oraz 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. 

kwiecieo  

4. 1. Analiza nakładów ponoszonych na funkcjonowanie przedszkola oraz udział 
rodziców w pokrywaniu kosztów wyżywienia. 
2. Ocena realizacji budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków w I 
kwartale 2011 roku. 
3. Kontrola wydatków GOPS na zadania własne i zlecone za I kwartał 2011 
roku. 

maj  

5. 1. Kontrola ekonomiki i celowości wykorzystania pojazdów mechanicznych, 
będących w posiadaniu Urzędu Gminy. 
2. Kontrola wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie 
gminy. 

czerwiec  

6. 1. Ocena realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę w br. 
2. Ocena realizacji budżetu Gminy za 1 półrocze 2011 roku 

sierpieo  

7. 1. Organizacja dowozu uczniów do szkół - procedury przetargowe oraz analiza 
wydatków za 1 półrocze 2011 roku 

wrzesieo  

8. 1. Realizacja pomocy materialnej dla uczniów - dożywianie i stypendia. 
2. Kontrola sprzedaży mienia komunalnego, które jest zbywane w formie 
bezprzetargowej. 

październik  

9. 1. Kontrola i ocena gospodarki finansowej Gminnego Zakładu Komunalnego: 
a) realizacja zadao statutowych, 
b) gospodarka finansowa, 
c) dostępnośd i poziom udzielanych świadczeo, 
d) prawidłowośd gospodarowania mieniem. 
2. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych 
na 2012 rok. 

listopad  

10. 1. Kontrola dokumentacji z postępowao przetargowych przeprowadzonych w 
2011 roku. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2012 r. 
3. Podsumowanie pracy Komisji w mijającej kadencji. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011r., przygotowanie projektu planu 
pracy na 2012r. 

grudzieo  

 


