
 

 

Przewodniczący       Hrubieszów, 14.01.2022 r. 

Komisji Rewizyjnej   

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

 

        

        

       Pani Anna Naja  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

       w Hrubieszowie  

 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. 

                Przewodniczący Komisji 

 

           /-/ Wiesław Bańka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej za 2021 rok 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji została powołana 

uchwałą nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej w następującym składzie osobowym: 

1.  Wiesław Bańka - Przewodniczący 

2.  Danuta Kowalska - Członek 

3.  Czesława Nowak - Członek.  

 Zgodnie z art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu  

gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

 Zgodnie z § 49 Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego  

z 2018 r. poz. 5504 i 5683 oraz z 2022 r. poz. 5114) do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  dokonywanie, na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę, kontroli działalności 

Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 

Gminy;  

2)  rozpatrzenie: 

a) sprawozdania finansowego; 

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji 

księgowej budżetu; 

c) informacji o stanie mienia Gminy; 

d) zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosku  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

 Plan pracy Komisji na 2021 rok określał załącznik do uchwały nr XXX/248/2021  

Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia ramowego 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. 

 Zgodnie z ramowym planem Komisja przeprowadziła dwie kontrole: 

1) w Hrubieszowskim Domu Kultury w zakresie wydatków na dofinansowanie 

organizacji różnych form zajęć w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży  

w czasie ferii zimowych w 2020 roku; 
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2) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie w zakresie wydatków na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli.   

 W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 posiedzenia podczas których: 

1)  rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji  

w 2020 roku; 

2)  rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2020 rok; 

3)  rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 

2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu; 

4)  rozpatrzyła i zaopiniowała informację o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego; 

5)  podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Hrubieszowa za 2020 rok; 

6)  rozpatrzyła i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu 

za rok 2020; 

7)  rozpatrzyła informację Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.;  

8)  przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli;  

9)  zaopiniowała projekt ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.  

 Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał, sprawozdania oraz informacje Komisja 

zaopiniowała pozytywnie.  

 Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 3 posiedzeniach wspólnych komisji 

stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała: 

1)  rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2020; 

2)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa 

wotum zaufania; 

3)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2020; 

4)  wypracowanie stanowiska w sprawie nadania nazw rondom w ciągu drogi krajowej  

Nr 74;  

5)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa; 

6)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla Wojska Polskiego, 

Straży Granicznej, Policji i innych służb chroniących granicy Rzeczypospolitej Polskiej  

z Republiką Białorusi; 
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7)  rozpatrzenie Zarządzenia Nr 624/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia  

12 listopada 2021 r. sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2022 - 2040 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2022; 

8)  wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 

 

 Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2021.  

 

         Przewodniczący Komisji 

         /-/ Wiesław Bańka  

Hrubieszów,  14.01.2022 r. 


