
U C H WA Ł A Nr XII/96/2019
Rady Gminy Adamów

z dnia 30 grudnia2019 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 57 ust.1 uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Adamów
z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2019 r. poz. 3290 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów na 2020 rok określony
w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia nie wcześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2020 roku.
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/Załącznik do Uchwały Nr XII/96/2019
Rady Gminy Adamów z dnia grudnia 2019r/

P L A N
PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY ADAMOW na 2020 ROK

TEMATYKA Termin odbycia
posiedzenia

1 odprowadzame ścieków oraz opłat za odpady komunalne za 2019r.
Kontrola w zakresie realizacji zobowiązań podatkowych za wodę Ikwartał

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2019,

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy za rok 2019,

- sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2019

oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta

Gminy Adamów za 2019 r.,

- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy

oraz wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2019.

2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 r.

II kwartał

l. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

gospodarki finansowej kontrolowanego podmiotu: Centrum Integracj
Społecznej w Jacni

2. Zaopiniowanie projektu wysokości podatków i opłat lokalnych na 2021
rok. III kwartał

3.Kontrola problemowa jednostki organizacyjnej gminy pod względem
i

2021 r. iprzedłożenie Radzie Gminy.

3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.

4. Sprawy różne.

1. Wyrażenie /sfonnułowanie/ swojej opinii oraz w oparciu o opinie
poszczególnych komisji, opinii końcowej o projekcie budżetu gminy na

2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok i przedłożenie IV kwartał
Radzie Gminy.
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