
 

UCHWAŁA NR XV/52/2020 

RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

 

 

Na podstawie art. 18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz regulaminu Komisji 

Rewizyjnej stanowiącego Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Stopnica przyjętego uchwałą 

Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 4419 ze zm.) Rada Miejska uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 18a ust.1 i 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) komisja rewizyjna kontroluje 

działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych gminy, 

opiniuje wykonanie budżetu gminy i wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie 

kontroli. Komisja podlega radzie gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdania 

z działalności.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

 



Załącznik  

do uchwały Nr XV/52/2020 

        Rady Miejskiej w Stopnicy 

        z dnia 31 grudnia 2020 r. 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

 

Lp. 
Termin 

posiedzenia 
Tematyka 

1.  styczeń 1. Analiza realizacji inwestycji drogowych w gminie Stopnica w 2020 r. 

2. Sprawy bieżące. 

2.  luty 1. Analiza informacji o stanie mienia gminy za 2020 r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych 

na sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

3.  marzec 1. Analiza wybranych zadań finansowo-inwestycyjnych realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 

2. Sprawy bieżące. 

4.  kwiecień 1. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy w 2020 

roku – powszechność opodatkowania, stosowanie ulg i umorzeń, 

egzekucja należności oraz udzielanie pomocy publicznej dla 

przedsiębiorców. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych na 

sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

5.  maj 1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz wystąpienie z wnioskiem 

do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych na 

sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

6.  czerwiec 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Stopnica za 2020 rok. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych 

na sesję, wynikających z bieżących zadań gminy 

7.  lipiec 1. Kontrola wybranych inwestycji, prowadzonych przez Gminę 

Stopnica. 

2. Sprawy bieżące. 



8.  sierpień 1. Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stopnicy za okres 6 m-cy 2021 r. 

2. Sprawy bieżące. 

9.  wrzesień 1. Kontrola wydatków i ocena realizacji zadań oświatowych w roku 

szkolnym 2020/2021. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych 

na sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

10.  październik 1. Kontrola wybranych przetargów przeprowadzonych na podstawie 

ustawy Prawo zamówień publicznych za okres 9 m-cy 2021 r. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych na 

sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

11.  listopad 1. Kontrola wydatków i ocena realizacji zadań realizowanych przez  

instytucje kultury za okres 10 m-cy 2021 roku. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych na 

sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

12.  grudzień 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał i innych materiałów kierowanych na 

sesję, wynikających z bieżących zadań gminy. 

 

 

 


