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UCHWAŁA NR XVII.226.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok 

Na podstawie art.18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378 ) oraz § 106 ust. 1 uchwały Nr  XIV.182.2012  Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Biała, ( Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1190; z 2013 r., poz. 253, z 2014 r. poz. 2073, z 2015 
poz. 2170, z 2016 r. poz. 2433, z 2018 r. poz. 1603, 2850, 3503 i z 2019 r poz. 2963 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok. 

Lp. Termin Tematyka 
1. od m-c 

stycznia do m-
c grudnia 

Analiza tematów zgodnie z ramowym planem pracy Rady Miejskiej w Białej na 2021 rok. 

2.   
3. m-c maj I posiedzenie komisji 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. 
II posiedzenie komisji 
1. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Biała za 2020 r. 
2. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2020 r. 
3. Sporządzenie wniosku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2020 r. 

3 .   
4.   

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Na podstawie § 106 ust. 1 Statutu Gminy Biała Komisja Rewizyjna na pierwszej sesji w roku
przedkłada Radzie do zatwierdzenia swój plan pracy, który musi zawierać co najmniej:

- terminy odbywania posiedzeń (w ujęciu miesięcznym)

- terminy i wykaz jednostek , które zostaną poddane kontroli

Natomiast na podstawie art. 18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Komisja
Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
pomocniczych. Ponadto wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Projekt uchwały został przygotowany na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Białej. Natomiast
propozycje tematów do planu pracy komisji po wcześniejszym przygotowaniu Przewodniczący komisji
przedstawia Radzie do zatwierdzenia.

W związku z tym przedkłada się powyższy projekt uchwały.

Przygotowała:

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Gabriela Prokopowicz

Biała, dnia 14 stycznia 2021 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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