
UCHWAŁA Nr XIII/96/2012 

Rady Gminy w Czernikowie  

z dnia 14 lutego 2012 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. 

 



Propozycja planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 
 
 
 

Styczeo 

1. Opracowanie planu pracy komisji: 

a) Przedstawienie przez przewodniczącego projektu planu pracy komisji na 2012 

rok. 

b) Dyskusja oraz uwagi i propozycje członków komisji do wyżej wymienionego 

projektu. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

Luty 

1. Kontrola na temat wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu gminy dla klubów 

sportowych i stowarzyszeo działających na terenie gminy w 2011 roku. Przygotowanie 

i przedstawienie dokumentacji finansowo-księgowej. 

2. Kontrola zastosowanych zwolnieo z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków 

transportowych w 2011 roku. Przedstawienie decyzji Wójta. 
 
Marzec 

1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 r. i sporządzenie 

wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. 

2. Kontrola ściągalności podatków. 
 

Kwiecieo 

1. Kontrola dokumentacji z postępowao przetargowych przeprowadzonych w 2011 r. 

2. Ocena realizacji uwag i wniosków w protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej 

oraz realizacji uchwał Rady Gminy za 2011 r. 
 
Maj 

1. Kontrola pomocy społecznej udzielonej w pierwszym kwartale 2012 r. przez GOPS. 

2. Ocena realizacji budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków w pierwszym 

kwartale 2012 r. 
 

Czerwiec 

1. Kontrola wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół działających na  

terenie Gminy Czernikowo. Przedstawienie dokumentacji finansowo-księgowej. 

 



Lipiec 

1. Kontrola gospodarki paliwowo-energetycznej w jednostkach OSP. 

2. Kontrola wykorzystania pojazdów będących w posiadaniu Urzędu Gminy. 

Sierpieo 

1. Kontrola gospodarki finansowej Gminnego Zakładu Komunalnego. 

2. Informacja na temat utrzymania dróg gminnych. 

Wrzesieo 

1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r. 

Październik 

1. Ocena realizacji bieżących inwestycji prowadzonych przez Gminę w 2012 r. 

Listopad 

1. Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r. 

2. Zapoznanie się z kontrolami, które były prowadzone w Gminie oraz z protokołami 

pokontrolnymi. 

Grudzieo 

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2013 rok. 

2. Podsumowanie pracy Komisji za 2012 r. 

3. Wstępne propozycje pracy Komisji w roku następnym. 
 


