
 

UCHWAŁA NR XXIV/160/13 

RADY GMINY LIPNO 

z dnia 28 marca 2013 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia  planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej 

 

 
 Na podstawie art. 21 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   

/ Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  i § 80 Statutu Gminy Lipno przyjętego 

uchwałą Rady Gminy Lipno Nr VIII/47/03 z dnia 19 września 2003 roku  / Dziennik 

Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 150, poz. 1015/ 

 

 

Rada Gminy Lipno 

uchwala, co następuje : 

 

 

§  1. Zatwierdzić  plan pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik Nr 1  do uchwały. 

 

 

§  2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Gminy Lipno. 

 

 

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                      Załącznik Nr 1 

                                                                                                                do uchwały Rady Gminy Lipno 

Nr XXIV/158/13 z dnia 28.03.2013 r.  

 

PLAN  PRACY - KONTROLI 

KOMISJI  REWIZYJNEJ 

RADY GMINY LIPNO 

NA 2013 ROK 

 

 
LP.     NAZWA 

JEDNOSTKI 

ZAKRES KONTROLI CZAS  

KONTROLI 
1. Samorządowa 

Administracja Placówek 

Oświatowych Gminy 

Lipno 

- realizacja zamówień publicznych 

- koszty utrzymania poszczególnych               

szkół, 

- dowożenie dzieci do szkół 

 

I kwartał i w miarę 

potrzeb II kwartał 

2013 roku 

2. Urząd Gminy  Lipno - analiza sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Lipno za 2012 rok 

-kontrola wybranych inwestycji pod 

kątem realizacji ustawy o 

zamówieniach publicznych oraz 

wykonawstwa 

/ przewidziany wyjazd w teren/, 

- sprawy podatkowe pod kątem 

skali stosowanych umorzeń i 

prawidłowości dokumentacji, 

- wyjazdy służbowe i delegacje 

- kontrola rozdysponowania 

funduszu sołeckiego 

- kontrola przydziału materiałów na 

drogi 

- kontrola utrzymania targowiska 

gminnego 

- kontrola taboru samochodowego 

- realizacja ustawy o odpadach 

- opracowanie planu pracy – 

kontroli Komisji na 2014 rok 

 

II kwartał i w miarę 

potrzeb III i IV 

kwartał 2013 roku 

3. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lipnie 

 - dożywianie uczniów w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Lipno 

- realizacja Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych , 

- terminowość załatwiania spraw 

/szczególnie z zakresu zadań 

własnych Gminy / 

 

 

 

III kwartał i w miarę 

potrzeb IV kwartał 

2013 roku 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                       


