UCHWAŁA NR XII/83/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Pszczółkach,
w zakresie wynikającym z informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.), w zw. z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440) oraz § 75 Statutu Gminy Pszczółki, stanowiącego
załącznik do uchwały nr IX/62/15 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2015 r. w sprawie Statutu Gminy
Pszczółki (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 19 października 2015 r. poz. 3156), zmienionej uchwałą nr XLII/372/18 z dnia
2 października 2018 r. (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 29 października 2018 r. poz.4115) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w zakresie
wynikającym z informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przekazanej Zarządzeniem nr 61/19
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia
7 sierpnia 2019 r.
§ 2. Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do przedstawienia Radzie Gminy Pszczółki wyników kontroli
w formie protokołu pokontrolnego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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UZASADNIENIE
Zarządzeniem nr 61/19 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej
Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., przekazano Radzie Gminy Pszczółki informację o
ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych Kierownik jednostki oraz organ sprawujący nadzór nad
jednostką, którzy otrzymali informację, o której mowa w ust. 1, są obowiązani przekazać rzecznikowi
dyscypliny, w wyznaczonym przez niego terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące i nie krótszym niż miesiąc,
informację o podjętych w tej sprawie działaniach, a następnie informować go o dalszych czynnościach w
sprawie i ich wynikach. Rzecznik Dyscypliny wyznaczył Radzie Gminy termin 60 dnia od dnia otrzymania
zawiadomienia.
W myśl art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Komisja rewizyjna
wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Przepis ten znalazł potwierdzenie w § 75 ust.
2 Statutu Gminy Pszczółki, w myśl którego Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na
zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
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