Zał. Nr 13 do protokołu
z VII Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 28.04.2011r.

U C H W A Ł A Nr VII/ 34 /2011
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń
na 2011r.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami)
oraz § 84, § 85 i § 87 ust. 1 uchwały Nr V/30/2003 Rady Gminy Budzyń z dnia
24 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Budzyń (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego z 2003r. Nr 124, poz. 2319)
Rada Gminy Budzyń u c h w a l a , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na
2011 r., stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Budzyń.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Organ stanowiący kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy , w tym celu , zgodnie z
zapisami zawartym w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
powołuje Komisję Rewizyjną. Do jej zadań należy prowadzenie działalności
kontrolnej w imieniu Rady Gminy. Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie
Gminy Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady, w
zakresie i w formie wskazanej w uchwale Rady.
Aby Komisja Rewizyjna mogła wykonywać swoje zadania , podjęcie uchwały w
powyższej sprawie jest w pełni uzasadnione.

Załącznik do uchwały Nr VII/ 34 /2011
Rady Gminy Budzyń z dnia 28.04.2011r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BUDZYŃ
NA 2011 r.
1. Do 15 maja 2011r. kontrola wydatków poniesionych na zakupy
inwestycyjne, za 2010r. , w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego.
2. W okresie kwietnia – czerwca 2011 r. – analiza dokumentów
zgromadzonych w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie
wykonania budżetu za rok 2010.
3. Do 15 czerwca 2011 r. przedstawienie Radzie Gminy opinii
dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie udzielenia bądź
nie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy Budzyń za 2010 r.
4. W okresie od 15 września 2011r. do 15 listopada 2011r. – kontrola
przebiegu realizacji inwestycji wykonywanej na terenie Gminy
Budzyń, na miejscu wykonywania prac oraz kontrola dokumentacji
związanych z realizacją inwestycji.
5. Realizacja innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

