
UCHWAŁA NR 16.133.2020 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie  zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zmianami) oraz § 33 ust. 1 Statutu Gminy Krzepice stanowiącego załącznik do uchwały Nr 9.083.2019 
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie statutu gminy  (tekst jednolity Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego z 2019 r., poz. 5621) Rada Miejska uchwala: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 
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Załącznik do uchwały Nr 16.133.2020 
Rady Miejskiej w Krzepicach 
z dnia 27 lutego 2020 r. 

Plan pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok 

I kwartał 

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2020 rok. 

2. Przygotowanie Sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok. 

3. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej za rok 2019. 

4. Informacja na temat stanu zaległości finansowych jednostek budżetowych gminy za rok 2019, 

ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty. 

5. Zapoznanie się z sytuacją finansową poszczególnych szkół z uwzględnieniem finansowania 

gminy. 

6. Sprawy bieżące. 

II kwartał 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok i przygotowanie wniosku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Krzepic za 2019 rok. 

2. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie zieleni i utrzymanie zimowe dróg za rok 2019. 

3. Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach za rok 2019 

 z uwzględnieniem kosztów utrzymania w porównaniu z rokiem 2018. 

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym koszty pracowników w 2019 roku 

w porównaniu do roku 2018, rozdysponowanie podwyżki 6% dla pracowników w 2020 roku. 

5. Analiza funkcjonowania działalności obiektów sportowo-kulturalnych, placów zabaw i siłowni 

na terenie gminy Krzepice. Posiedzenie wyjazdowe. 

6. Sprawy bieżące. 

III kwartał 

1. Kontrola wydatków na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w Krzepicach za 2019 rok  z uwzględnieniem 
kosztów utrzymania w porównaniu z rokiem 2018. 

2. Kontrola wydatków Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej za 2019 rok 

3. Analiza budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. 

4. Analiza przetargów w 2019 roku i I półroczu 2020 roku oraz wykaz inwestycji, którym kończy 

się termin objęty gwarancją. 

5. Sprawy bieżące. 

IV kwartał 

1. Stan przygotowań do akcji Zima 2020/2021 

2. Analiza stawek podatkowych i opłat w gminie Krzepice. 

3. Wnioski do budżetu na 2020 rok. 

4. Analiza projektu budżetu na 2021 rok. 

5. Sprawy bieżące.
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