
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR LIV/356/2022 

RADY  GMINY  ŁYSOMICE 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok 

 

 

 

  Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,1005, 1079 i 1561) oraz § 64 pkt 1 Statutu Gminy 

Łysomice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Łysomice Nr XXV/141/2012 z dnia 25 

października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 2478, z 2018 r., poz. 5127) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdzić roczny Plan Pracy Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik   

      do uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

       Robert Kożuchowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały Nr LIV/356/2022 

Rady Gminy Łysomice 

z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ŁYSOMICE NA 

ROK 2023 
 

• Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2022 rok. 

• Informacja nt. realizacji wniosku komisji odnoszącego 

się do organizacji ruchu i komunikacji z siedzibą SP 

ZOZ w Łysomicach.  
• Informacja nt. funkcjonowania zrewitalizowanego 

obiektu użyteczności publicznej przy ul. Sadowej w 

Łysomicach oraz wizytacja inwestycji na terenie 

rekreacyjnym.  

 

 

 

I  KWARTAŁ 

• Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 

2022 r. i przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy. 

• Podsumowanie realizacji zakupu i sprzedaży 

preferencyjnej węgla w minionym sezonie grzewczym. 
• Informacja na temat projektowania obwodnicy Łysomic 

oraz odcinka DK91 Toruń - Łysomice. 

 

 

 

II KWARTAŁ 

• Informacja z realizacji celów i zadań  GOPS. 

• Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2023 roku 
• Przedstawienie planu budowy i remontów dróg 

gminnych na terenie gminy. 

                      

III KWARTAŁ 

• Podsumowanie wydatków związanych z ogrzewaniem i 

wykorzystaniem energii elektrycznej w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie gminy. 

• Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez 

komisję rewizyjną. 

• Podsumowanie pracy komisji w roku 2023. 

• Przygotowanie planu pracy komisji w roku 2024. 

 

 

IV KWARTAŁ 

 


	C:\Users\Informatyk\Downloads\13-12-2022\projekty\Projekt uchwały Nr LIV.356.2022.pdf
	C:\Users\Informatyk\Downloads\13-12-2022\projekty\Załącznik do uchwały Nr LIV.356.2022.pdf

