
                      UCHWAŁA Nr L /359/2009         
Rady Miejskiej w Brzesku

     z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Brzesku na 2010 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591,  z  późn.  zm.)  oraz    

§ 2 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu 

Gminy Brzesko (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 468 poz. 3091 z póżn zm.), Rada Miejska  

w Brzesku, uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku na 

2010 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej w Brzesku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



     
      Załącznik do Uchwały Nr L(359)2009

Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku 
na 2010 r.

Lp. Tematyka
Planowana do realizacji

Planowany
termin 

przeprowadzenia 
kontroli

1.
Opiniowanie wykonania budżetu za 2009 r. - analiza 
sprawozdania, przygotowanie wniosku o udzielenie / nie 
udzielenie absolutorium Burmistrza Brzeska za 2009 r. 

Marzec – kwiecień  2010 rok

2. Kontrola wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej za 2009 
rok – wybranej jednostki. Styczeń – marzec  2010 rok.

3. Kontrola  wydatków  związanych  z  administrowaniem 
budynkami będącymi własnością Gminy Brzesko – /np. 
Domy Ludowe/ za 2009 rok – jeden lub dwa obiekty:
- rzetelność i prawidłowość administrowania obiektami.

Maj - czerwiec  2010 rok.

4. Kontrola  jednostki  organizacyjnej  gminy  –  np.  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, Miejski  Ośrodek 
Kultury  czy  wybranej  jednostki  oświatowej  –  realizacja 
tego  zadania  ściśle  związana  jest  z  przeprowadzaniem 
kontroli przez  audytora. 

Lipiec – sierpień  2010 rok.

5. Kontrola  jednostki  pomocniczej  gminy  –  sołectwa  lub 
osiedla  /od  jednego  do  trzech/  -  w  tym  kontrola 
wydatków 2009 r. /ewent. 1 półrocza 2010 r./

Wrzesień  2010 rok.

6. Kontrola wydatków poniesionych na delegacje służbowe, 
w  tym  ryczałty  samochodowe  w  2009  r.       oraz 
wyrywkowo 2010 r.  – poprawność i rzetelność rozliczeń 
w świetle obowiązujących przepisów.

Marzec – kwiecień 2010 rok

7.

Zadanie które komisja będzie realizowała w ciągu całego 
2010 roku:

• Rozpatrywanie  skarg  na  organ  wykonawczy 
gminy  oraz  Kierowników  jednostek 
organizacyjnych ;

• Rozpatrywanie wniosków;

Zadania te będą realizowane na 
przestrzeni całego  roku 2010.



• Opiniowanie  projektów  uchwał,  w  tym 
opiniowanie wykonania budżetu za 2009 rok oraz 
I półrocze 2010 r.;

• Rozpatrywanie  pism  wpływających  do  Komisji 
Rewizyjnej;

• Rozpatrywanie spraw bieżących;

• Kontrole które w trakcie roku budżetowego 2010 
zleci do przeprowadzenia Rada Miejska.

Komisja  Rewizyjna  może  zmienić  terminy  realizacji  poszczególnych  punktów  planu 
pracy zaplanowanych do realizacji w 2010 roku.


