
UCHWAŁA NR XLI/247/21 

RADY GMINY GŁOWNO 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2022 rok 

Na podstawie art. 18a ust. 4 i 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz §105 ust. 1 Statutu Gminy Głowno (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 3) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno na 2022 rok 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Głowno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno 

 
 

Jarosław Chałubiec 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/247/21 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Głowno na 2022 rok 

Termin Temat Uwagi 
I 

kwartał 
Kontrole zespołów: 
1.Kontrola wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”. 
2.Kontrola w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" 
rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” w 2021 r.  
 
Posiedzenie Komisji: 
1.Podsumowanie i omówienie wyników kontroli – ewentualne sporządzenie 
wniosku do Wójta Gminy Głowno w zakresie usunięcia nieprawidłowości. 

 

II 
kwartał 

Posiedzenie/a Komisji: 
1.Analiza stanu zaległości podatkowych i opłat za 2021 rok: ilość dłużników, 
kwoty zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne, wykaz 
wyegzekwowanych środków. 
2.Analiza zadań bieżących GOPS w Głownie w zakresie opieki społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem dożywiania, usług opiekuńczych, zasiłków 
celowych i funduszu alimentacyjnego. 
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2021 rok wraz z opinia RIO o tym sprawozdaniu. 
4.Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głowno. 
5.Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Głowno z tytułu wykonania budżetu Gminy Głowno za 2021 rok. 

 

III 
kwartał 

Kontrole zespołów: 
1.Kontrola wydatków za 2021 rok w dziale750 „Promocja Gminy”. 
2.Kontrola Biuletynu Informacji Publicznej – zakres wprowadzania danych.  
 
Posiedzenie Komisji: 
1.Podsumowanie i omówienie wyników kontroli – ewentualne sporządzenie 
wniosku do Wójta Gminy Głowno w zakresie usunięcia nieprawidłowości. 
 
2.Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. 

 

IV 
kwartał 

Kontrole zespołów: 
1.Kontrola dochodów i wydatków w dziale 400, rozdział 40002 „Dostarczanie 
wody” w 2021 r. 
2.Kontrola wydatków związanych z funduszem sołeckim za 2021 r. 
 
Posiedzenie Komisji: 
1.Podsumowanie i omówienie wyników kontroli – ewentualne sporządzenie 
wniosku do Wójta Gminy Głowno w zakresie usunięcia nieprawidłowości. 
2.Stan realizacji i rozliczeń inwestycji przeprowadzonych w 2022 roku. 
3.Podsumowanie działalności Komisji za 2022 rok. 
4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok. 

 

Do realizacji przez cały rok: 
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- opiniowanie projektów uchwał, 
- formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłaszanych do Komisji. 

W uzasadnionych przypadkach pod obrady Komisji mogą być wprowadzone inne 
ważne zagadnienia.
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