UCHWAŁA NR XXIX/204/2021
RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach 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
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz § 43 ust.4 i 5 Statutu Gminy Młynary
przyjętego Uchwałą Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Młynary (Dz.Urz. Woj. war.-Mar. poz.3827 z późn.zm.) Rada Miejska w Młynarach
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/204/2021
Rady Miejskiej w Młynarach
z dnia 27 stycznia 2021 r.
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Młynarach na 2021 rok

Termin
przeprowadzenia
kontroli

I kwartał 2021 r.

II kwartał 2021 r.

III kwartał 2021 r.

IV kwartał 2021 r.

Temat kontroli
1.Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
2.Wizytacja w terenie w zakresie świetlic, placów zabaw i dróg gminnych – część
II.
3.Działalność Ośrodka Kultury i Biblioteki w Młynarach oraz wykorzystanie dotacji
za 2020 rok.
4.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań
Miasta i Gminy Młynary.
1.Analiza podejmowanych działań w zakresie ściągalności zadłużenia za wywóz
odpadów.
2.Organizacje pozarządowe w Gminie Młynary.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za
2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i
informacją o stanie mienia komunalnego jednostki oraz przedstawienie Radzie
Miejskiej w Młynarach wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
1.Analiza w zakresie wydatkowania środków finansowych na promocję gminy.
2.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.
3.Działalność i ocena pracy w wybranej jednostce organizacyjnej Gminy Młynary.
1.Analiza projektu budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2022 r.
2.Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
3.Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2021 r.
4.Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

Stałe punkty planu pracy:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Kontrole doraźne i problemowe zlecone przez Radę Miasta i Gminy Młynary.
3. Wolne wnioski.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje
Komisję Rewizyjną. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.
Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na
podstawie art. 21 ust. 1.
Zgodnie z § 43 ust. 5 Statutu Gminy Młynary przyjętego Uchwałą Nr XI/57/2015 Rady Miejskiej
w Młynarach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Młynary (Dz.Urz. Woj. war.Mar. poz.3827 z późn.zm. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego
przez Radę oraz zadań zleconych przez Radę. Roczny plan kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada
Przewodniczącemu Rady w terminie do 31 marca.

