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z dnia 27 stycznia 2021 r.                                          
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY WALCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na rok 2021 

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz § 75 ust. 1 Statutu Gminy Walce, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady 
Gminy w Walcach z dnia 3 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walce 
( Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 29, poz. 692 ze zm.), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2021 rok stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Walce 

z dnia  .................... 2021 r. 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2021 rok 

- posiedzenie w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Walce i wydania 
opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium; 

- kontrola zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja Infrastruktury Sportowej w Walcach "; 

- kontrola wydatkowania środków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2020; 

- kontrola funkcjonowania  jednostki OSP Stradunia ( przegląd, potrzeby, inwestycje, kwalifikacje strażaków).
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Uzasadnienie

Zgodnie ze Statutem Gminy Walce Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia swój plan
pracy oraz na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wykonuje
inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. W związku z tym przedkłada się powyższy projekt
uchwały.
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