
UCHWAŁA NR XXXVIII/295/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy
Komisji Rewizyjnej w 2018 roku.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca, 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 
oraz § 81 i 82 Uchwały nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie 
Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 4, poz. 56) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. obejmujący:

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok – luty 2018 r.

2. Sprawdzenie prawidłowości rozliczenia funduszy sołeckich za 2017 rok – marzec 2018 r.

3. Analizę sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok (kontrola realizacji 
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i programu 500+) – kwiecień 2018 r.

4. Kontrolę wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2017 rok – termin maj
2018 r.

5. Kontrole na zlecenia Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę oraz
z inicjatywy własnej członków Komisji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

Zgodnie z § 82 Statutu Gminy Ustronie Morskie, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie

ustalonej w jej planie pracy. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisje

nieobjętą planem, natomiast komisja może przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także

wówczas, gdy nie są one objęte planem pracy. Jednocześnie w § 81 wprowadzono podział na rodzaje

kontroli oraz ich szczegółowy zakres. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 17.11.2017 r. ustaliła roczny plan

pracy. W planie zawarto wykaz podmiotów oraz terminy, w których planuje się przeprowadzenie kontroli.
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