UCHWAŁA Nr IV/44/2019
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Działając na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 103 ust. 1 i 2 Statutu Gminy
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego rocznik: 2018, poz. 6102
z dnia 13 września 2018 r.
RADA GMINY CZARNY DUNAJEC u c h w a l a co następuje :
§1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2019 rok w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2019
I kwartał
1. Kontrola wybranych obiektów znajdujących się na terenie Czarnego Dunajca:
- Lodowisko
- Orlik
- Sala gimnastyczna
- „hotel” w Szkole Podstawowej
2. Kontrola gruntów położonych w Nowym Targu i dzierżawionych przez Firmę IB i jej
prawnych następców , gdzie Gmina Czarny Dunajec jest jednym ze współwłaścicieli
3. Kontrola skoczni w Chochołowie
4. Kontrola umów zawartych między Gminą Czarny Dunajec a Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkół Katolickich
5. Kontrola toalet publicznych w Czarnych Dunajcu i Chochołowie
II kwartał
6. Kontrola utrzymania dróg gminnych
7. Kontrola ścieżek rowerowych
8. Kontrola ogrzewania budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie
Gminy Czarny Dunajec
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok,
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Informacją o stanie mienia komunalnego.
11. Opracowanie wniosku absolutoryjnego do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
III kwartał
12. Kontrola oświetlenia świątecznego
13. Kontrola Muzeum Torfowisk w Chochołowie
14. Kontrola wodociągu gminnego w Czarnym Dunajcu
IV kwartał
15. Kontrola wynajmu samochodów należących do Gminy Czarny Dunajec oraz zasad
użytkowania pojazdów, maszyn należących do Gminy
16. Kontrola programu rozwoju sportu stworzonego przez Gminę Czarny Dunajec oraz
współpracy z organizacjami pożytku publicznego korzystającymi ze wsparcia
finansowego Gminy.
17. Kontrola boiska sportowych
18. Kontrola pozwoleń na budowę kanalizacji w Czarnym Dunajcu i Chochołowie a także
przyłączy do sieci
Komisja Rewizyjna będzie kontrolować działalność Wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych i pomocniczych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności,
celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym
Przedmiotem kontroli będzie: gospodarka finansowa, gospodarowanie mieniem komunalnym,
przestrzeganie i realizacja postanowień Statutu Gminy, uchwał Rady, regulaminów oraz
innych przepisów których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej
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