
UCHWAŁA NR XXVII/248/2021 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 1 marca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 

Na podstawie art. 21  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie gminnym  (t.j.; Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 )  oraz § 68 ust. 1 Statutu Gminy ( Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 4 poz. 144 z późn. zm.) 
na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej 

§ 3. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/248/2021 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 1 marca 2021 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej 

Lp. Okres Rodzaj kontroli 
lub posiedzenia 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakres kontroli, 
temat posiedzenia 

 
1 

 
styczeń, 
luty  
marzec 

 
Posiedzenie 
komisji 
Kontrola 
Kompleksowa 

 
Urząd Gminy 
wybrane referaty 

- Ustalenie planu pracy na 2021r.  
- Analiza ściągalności podatków i zasadności 
zwolnień od podatku.  
- Kontrola regulaminów zakresów obowiązków 
wybranych referatów w urzędzie gminy. 
- Sprawy bieżące. 

 
2 

 
marzec 
kwiecień 
maj  

 
Kontrola 
Kompleksowa lub 
problemowa 

 
Urząd Gminy 
wybrane referaty 

- Analiza wykonania budżetu za 2020 rok, w 
tym wydatków osobowych rzeczowych urzędu; 
wypracowanie absolutorium.  
-Kontrola funkcjonowania i analiza treści 
eksponowanych na stronie internetowej urzędu.  
- Sprawy bieżące. 

 
3 

 
maj  
czerwiec 
lipiec 

 
Kontrola 
Kompleksowa lub 
problemowa 

 
Urząd Gminy 
wybrane referaty  

- Przegląd i ocena stanu mienia gminy w 
świetlicach sołeckich. 
- Analiza kosztów utrzymania świetlic.  
- Kontrola realizacji wymagań ustawowych 
dotyczących gospodarki odpadami 
- Sprawy bieżące. 

 
4 

 
lipiec 
sierpień,  
wrzesień 

 
Kontrola 
Kompleksowa lub 
problemowa 

 
Urząd Gminy 
wybrane referaty 

- Analiza wykonania budżetu za I półrocze 
2021 roku.  
- Analiza kosztów utrzymania wybranych 
jednostek oświatowych z terenu gminy. 
- Sprawy bieżące. 

 
5 

 
wrzesień 
październik
, 
listopad  

 
Kontrola 
Kompleksowa lub 
problemowa 

 
Urząd Gminy 
wybrane referaty 

- Analiza wydatków z działu promocja gminy. 
- Przegląd realizowanych inwestycji, 
- Sprawy bieżące. 

 
6 

 
Listopad 
grudzień 

 
Kontrola 
Kompleksowa lub 
problemowa 

 
Urząd Gminy 
wybrane referaty 
 Zakład 
komunalny  

- Kontrola funkcjonalności  oraz administracji 
PBOŚ i rozwiązań gospodarki ściekami 
mieszkańców gminy Pietrowice Wlk. 

- Sprawy bieżące. 
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http://www.pietrowicewielkie.pl/pl/site/index/1-urzad-gminy/61-jednostki-organizacyjne/74-zaklad-komunalny.html
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