
U C H W A Ł A  Nr XIII/90/2004

Rady Gminy w Czernikowie 
z dnia 25 lutego 2004 roku

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.

Przewodniczący Rady Gminy

/  mgr inż. Czesław Makowski./



Załącznik nr 1 do uchwały 
Nr XII1/90/2004 

z dnia 25 Iutego2004 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

1. Ocena i analiza protokołów odbiorów częściowych i faktur przejściowych przy 
realizacji inwestycji budowy gimnazjum i sali gimnastycznej za 2003 r.- 
marzec.

2. Opiniowanie realizacji budżetu gminy za 2003 r.- kwiecień:
- opiniowanie sprawozdania za 2003 r.
- wniosek do RIO w sprawie udzielenia absolutorium
- zapoznanie się z uchwałami RIO
- wystąpienie na sesji rady w sprawie udzieleni absolutorium.

Zapoznanie się z działalnością Gminnego Centrum Informacji.
3. Analiza wpływów z dzierżawy mienia Gminy, funkcjonowanie w przystanku 

PKS oraz zapoznanie się z działalnością Biblioteki Publicznej.
Analiza wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży-czerwiec.

4. Ocena pracy Gminnego Zakładu Komunalnego:
- analiza dochodów i wydatków,
- analiza kosztów utrzymania Domu Nauczyciela -  lipiec.

5. Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 
- analiza realizacji budżetów szkół -  sierpień

6. Zapoznanie się z funkcjonowaniem szkół po reorganizacji placówek 
oświatowych na terenie gminy

- analiza funkcjonowania Zespołu Szkół w Czernikowie -  listopad.
7. Umorzenia podatków rolnego i od nieruchomości w 2004 r. -  grudzień.


