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z dnia  14 lipca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR IX.76.2015
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 22 lipca 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 
2015 r.

Na podstawie art. 18 a ust.1 i 4 oraz art 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V.26.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 
planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. , zmienionej uchwałą Nr VII.57.2015 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w załączniku Nr 4 do uchwały - Ramowy Plan Pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej wprowadza się następujące zmiany:

1) w Lp. 4 w kolumnie - Temat, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacja o egzekucji zaległości podatku od nieruchomości powstałych na koniec 2014 r.”;

2) w Lp 5. w kolumnie -Temat dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. Kontrola wybranych inwestycji w okresie od początku 2015 r. do końca III kwartału 2015 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
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Uzasadnienie

Zaproponowane zmiany do planu pracy Komisji Rewizyjnej wprowadza się w związku z procedurami
absolutoryjnymi z wykonania budżetu Gminy Biała za rok poprzedni. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej
we wniosku o udzielenie absolutorium wykazuje przeprowadzenie kontroli z zakresu wykonania budżetu.

Tematy kontroli nie zostały ujęte w planie pracy w wystarczającym zakresie , wobec powyższego wprowadza się
w/w zmiany , co pozwoli na dogłębniejszą ocenę z wykonania budżetu za 2015 r.

Opracowała:

Maria Moszczeńska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej

Gabriela Prokopowicz - Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej

Biała, 8 lipca 2015r.
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