
UCHWAŁA NR XXIX/211/22 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok. 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz § 60 Statutu Gminy 
Cielądz, uchwalonego uchwałą Nr XVI/119/20 Rady Gminy Cielądz z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
w sprawie Statutu Gminy Cielądz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4822) uchwala się, 
co następuje: 

 § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                PRZEWODNICZĄCA 
  RADY GMINY  

 
                         Małgorzata Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/211/22 
Rady Gminy Cielądz  
z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
Plan Pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok  
Lp. Termin  

przeprowadzenia 
kontroli 

 
Zakres kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

1. I kwartał 

Kontrola inwestycji:  
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia                       
w Sierzchowach  
- Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich – 
potrzeby inwestycyjne i remontowe. 
Kontrola pozyskanych środków finansowych                     
z funduszy zewnętrznych na  świetlice wiejskie.  
 
Kontrola wydatków Gminnego Domu Kultury                      
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu                     
za 2021 rok 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor GBP                 
i GDK  

w Cielądzu 

2. II kwartał 

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu zapobiegania 
bezdomności zwierząt za 2021 rok. 
 
Kontrola inwestycji drogowych zrealizowanych                      
w 2021 roku  i objazd dróg. 
 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego                                  
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 
rok, informacji o stanie mienia Gminy. 
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 
i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium 
dla Wójta Gminy. 

 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

oraz jednostki 
organizacyjne 

Gminy 
 

3. III kwartał 

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości 
rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz pomocy społecznej. 
 
Kontrola wydatków w zakresie utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej. 
 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi 
(ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób 
odbioru, segregacja). 

Kierownik 
GOPS  

w Cielądzu 
 
 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

4. IV kwartał 

 
Kontrola kosztów utrzymania i wydatków 
remontowych w szkołach oraz pozyskanych środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych w roku 2022. 
 
Kontrola realizacji zadań w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok, w tym: 

 
Dyrektorzy 

Szkół 
 
 

  Wójt Gminy 
Cielądz 



decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu 
publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, 
dochody z tytułu opłaty planistycznej. 
 
Kontrola inwestycji: Budowa, przebudowa, 
modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego                     
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych                      
i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz 
  
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok. 

 
 

5. Cały rok 
 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie 
kontroli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie § 60 Statutu Gminy Cielądz, Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji 

Rewizyjnej. Plan pracy powinien być uchwalony w I- szym kwartale danego roku. 

Wykonując dyspozycję art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.                     

z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz działając zgodnie ze Statutem Gminy Cielądz podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

              PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY  

 
                        Małgorzata Rosa 

 

 



UCHWAŁA NR XXIX/211/22 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok. 

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz § 60 Statutu Gminy 
Cielądz, uchwalonego uchwałą Nr XVI/119/20 Rady Gminy Cielądz z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
w sprawie Statutu Gminy Cielądz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 4822) uchwala się, 
co następuje: 

 § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok, 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.  
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/211/22 
Rady Gminy Cielądz  
z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
Plan Pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok  
Lp. Termin  

przeprowadzenia 
kontroli 

 
Zakres kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

1. I kwartał 

Kontrola inwestycji:  
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia                       
w Sierzchowach  
- Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich – 
potrzeby inwestycyjne i remontowe. 
Kontrola pozyskanych środków finansowych                     
z funduszy zewnętrznych na  świetlice wiejskie.  
 
Kontrola wydatków Gminnego Domu Kultury                      
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu                     
za 2021 rok 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor GBP                 
i GDK  

w Cielądzu 

2. II kwartał 

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu zapobiegania 
bezdomności zwierząt za 2021 rok. 
 
Kontrola inwestycji drogowych zrealizowanych                      
w 2021 roku  i objazd dróg. 
 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego                                  
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 
rok, informacji o stanie mienia Gminy. 
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 
i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium 
dla Wójta Gminy. 

 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

oraz jednostki 
organizacyjne 

Gminy 
 

3. III kwartał 

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości 
rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz pomocy społecznej. 
 
Kontrola wydatków w zakresie utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej. 
 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi 
(ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób 
odbioru, segregacja). 

Kierownik 
GOPS  

w Cielądzu 
 
 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

4. IV kwartał 

 
Kontrola kosztów utrzymania i wydatków 
remontowych w szkołach oraz pozyskanych środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych w roku 2022. 
 
Kontrola realizacji zadań w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok, w tym: 

 
Dyrektorzy 

Szkół 
 
 

  Wójt Gminy 
Cielądz 



decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu 
publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, 
dochody z tytułu opłaty planistycznej. 
 
Kontrola inwestycji: Budowa, przebudowa, 
modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego                     
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych                      
i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz 
  
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok. 

 
 

5. Cały rok 
 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie 
kontroli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie § 60 Statutu Gminy Cielądz, Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji 

Rewizyjnej. Plan pracy powinien być uchwalony w I- szym kwartale danego roku. 
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przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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 RADY GMINY  

 
                        Małgorzata Rosa 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXIX/211/22 
Rady Gminy Cielądz  
z dnia 25 lutego 2022 r. 

 
Plan Pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cielądz na 2022 rok  
Lp. Termin  

przeprowadzenia 
kontroli 

 
Zakres kontroli 

Jednostka 
kontrolowana 

1. I kwartał 

Kontrola inwestycji:  
- Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia                       
w Sierzchowach  
- Dostosowanie Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych  
 
Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich – 
potrzeby inwestycyjne i remontowe. 
Kontrola pozyskanych środków finansowych                     
z funduszy zewnętrznych na  świetlice wiejskie.  
 
Kontrola wydatków Gminnego Domu Kultury                      
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu                     
za 2021 rok 

Wójt Gminy 
Cielądz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor GBP                 
i GDK  

w Cielądzu 

2. II kwartał 

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu zapobiegania 
bezdomności zwierząt za 2021 rok. 
 
Kontrola inwestycji drogowych zrealizowanych                      
w 2021 roku  i objazd dróg. 
 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego                                  
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 
rok, informacji o stanie mienia Gminy. 
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 
i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium 
dla Wójta Gminy. 

 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

oraz jednostki 
organizacyjne 

Gminy 
 

3. III kwartał 

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości 
rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz pomocy społecznej. 
 
Kontrola wydatków w zakresie utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej. 
 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi 
(ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób 
odbioru, segregacja). 

Kierownik 
GOPS  

w Cielądzu 
 
 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

4. IV kwartał 

 
Kontrola kosztów utrzymania i wydatków 
remontowych w szkołach oraz pozyskanych środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych w roku 2022. 
 
Kontrola realizacji zadań w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok, w tym: 

 
Dyrektorzy 

Szkół 
 
 

  Wójt Gminy 
Cielądz 



decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu 
publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, 
dochody z tytułu opłaty planistycznej. 
 
Kontrola inwestycji: Budowa, przebudowa, 
modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego                     
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych                      
i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz 
  
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok. 

 
 

5. Cały rok 
 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie 
kontroli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie § 60 Statutu Gminy Cielądz, Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji 
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2. II kwartał 

 

Kontrola realizacji zadań z zakresu zapobiegania 
bezdomności zwierząt za 2021 rok. 
 
Kontrola inwestycji drogowych zrealizowanych                      
w 2021 roku  i objazd dróg. 
 
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego                                  
i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 
rok, informacji o stanie mienia Gminy. 
Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok 
i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium 
dla Wójta Gminy. 

 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

oraz jednostki 
organizacyjne 

Gminy 
 

3. III kwartał 

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Cielądzu w zakresie poprawności i terminowości 
rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz pomocy społecznej. 
 
Kontrola wydatków w zakresie utrzymania 
podopiecznych w domach pomocy społecznej. 
 

Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi 
(ściągalność, masa odpadów, dochody, sposób 
odbioru, segregacja). 

Kierownik 
GOPS  

w Cielądzu 
 
 
 

Wójt Gminy 
Cielądz 

4. IV kwartał 

 
Kontrola kosztów utrzymania i wydatków 
remontowych w szkołach oraz pozyskanych środków 
finansowych ze źródeł zewnętrznych w roku 2022. 
 
Kontrola realizacji zadań w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego za 2021 rok, w tym: 

 
Dyrektorzy 

Szkół 
 
 

  Wójt Gminy 
Cielądz 



decyzje o warunkach zabudowy i inwestycji celu 
publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, 
dochody z tytułu opłaty planistycznej. 
 
Kontrola inwestycji: Budowa, przebudowa, 
modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego                     
z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych                      
i ekologicznych na terenie Gminy Cielądz 
  
Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2023 rok. 

 
 

5. Cały rok 
 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie 
kontroli. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie § 60 Statutu Gminy Cielądz, Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji 

Rewizyjnej. Plan pracy powinien być uchwalony w I- szym kwartale danego roku. 

Wykonując dyspozycję art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.                     

z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz działając zgodnie ze Statutem Gminy Cielądz podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

              PRZEWODNICZĄCA 
 RADY GMINY  

 
                        Małgorzata Rosa 

 

 


