
UCHWAŁA NR 18/2019
ZGROMADZENIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „ DOLINA REDY I CHYLONKI”

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin 
"Dolina Redy i Chylonki" na rok 2020.

Na podstawie art. 69 ust. 3, art. 18a ust. 3 i 4 oraz art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zmianami objętymi poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) 
w zw. z § 6 ust. 1, § 7 pkt 14 oraz § 5 ust 2 Statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (t.j. 
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 4 marca 2019 r. poz. 1045) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2020:

W pierwszym półroczu 2020 r.

- Kontrola bieżącej działalności Zarządu pod względem: §poprawności stosowania procedur dot. zamówień 
publicznych w 2019 r., §legalności, celowości, gospodarności, rzetelności dokonywania wydatków 
budżetowych, §realizacji uchwał Zgromadzenia Związku.

- Analiza i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO za 
2019 r.

- Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego.

- Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu  i wniosku w sprawie 
absolutorium za 2019 rok dla Zarządu Związku.

W drugim półroczu 2020 r.

- Analiza działalności Zarządu Związku w I półroczu 2020 r.

- Analiza sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

- Analiza realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2023.

- Kontrola działalności Zarządu w zakresie gospodarki mieniem komunalnym.

- Kontrola działalności Zarządu w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz efektywności 
lokowania nadwyżek finansowych w 2020 r.

- Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.
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