Projekt
z dnia 19 września 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 0007. .2019
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 18 września 2019 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuliszkowie przeprowadzenia kontroli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. oraz art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity z 2019r. poz. 506, z późn.zm./ w związku z § 69 Statutu Gminy i Miasta Tuliszków przyjętego
uchwałą nr 0007.46.2018 z dnia 18 października 2018r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 24 października 2018r.,
poz. 8218/, Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli organu wykonawczego Gminy i Miasta
Tuliszków w zakresie wynikającym z pisma RDFP.0964/4/2019/95 Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych i przekazanego przy tym piśmie załącznika.
§ 2. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę w terminie do dnia ...... października 2019r.
2. Stanowisko wypracowane przez Komisję Rewizyjną zostanie przedłożone Radzie Miejskiej na najbliższej
sesji zwołanej po terminie określonym w ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuliszkowie
Andrzej Janczewski
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UZASADNIENIE
do uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie w sprawie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Tuliszkowie przeprowadzenia kontroli
Zgodnie z § 68 i § 69 Statutu Gminy i Miasta Tuliszków przyjętego uchwałą nr 0007.46.2018 z dnia
18 października 2018r. /Dz. Urz. Woj. Wlkp.z 24 października 2018r., poz. 8218 Komisja przeprowadza
kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy zatwierdzonym przez Radę oraz komisja Rewizyjna
wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.
W dniu 09 września 2019r. do Przewodniczącego Rady wpłynęło pismo RDFP.0964/4/2019/95
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych wraz z załącznikiem informujące o możliwości popełnienia
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Zgodnie z art. 18a ust. 1 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506, z
późn.zm./ rada gminy kontroluje działalność burmistrza i w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w planie pracy zatwierdzonym
przez radę lub inne zlecone przez Radę w formie uchwały.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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