
Komisja Rewizyjna

1. Tyliński Jan - Przewodniczący

2. Łachmański Marek - Wiceprzewodniczący

3. Sielawa Anna - Członek

Zadania komisji :
Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i 

jednostek pomocniczych gminy. 
1. W  trakcie  roku  budżetowego  komisja  rewizyjna  wykonuje  kontrole  wynikające  z

zatwierdzonego przez radę gminy planu kontroli oraz inne zadania kontrolne zlecone przez
radę gminy. 

2. Po zakończeniu roku budżetowego komisja rewizyjna kontroluje wykonanie budżetu gminy. 
3. W  ramach  kontroli  wykonania  budżetu  gminy,  komisja  rewizyjna  bada  sprawozdanie

burmistrza  z  wykonania  budżetu  gminy  i  w tym celu  zasięga opinii  pozostałych  komisji
stałych  rady  gminy,  które  zobowiązane  są  wydać  opinię  o  wykonaniu  budżetu  gminy  w
zakresie  przypisanych  tym  komisjom  spraw,  formułuje  wniosek  o  udzielenie  lub
nieudzielenie absolutorium burmistrzowi, uwzględniając opinie pozostałych komisji stałych
rady gminy, występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
burmistrzowi,  do  rady  gminy  i  przedkłada  go  regionalnej  izbie  obrachunkowej  do
zaopiniowania.

4. Wniosek,  o  którym mowa w pkt  3,  ppkt.2  przewodniczący komisji  rewizyjnej  przedkłada
przewodniczącemu rady gminy, burmistrzowi oraz przewodniczącym komisji stałych rady
gminy. 

5. W przypadku sformułowania przez komisję rewizyjną wniosku o nieudzielenie absolutorium
burmistrzowi, burmistrz w ciągu 7 dni, licząc od dnia otrzymania treści tego wniosku składa
na  ręce  przewodniczącego  komisji  rewizyjnej  i  przewodniczącego  rady  gminy  pisemne
wyjaśnienia dotyczące postawionych mu w tym wniosku zarzutów dotyczących wykonania
budżetu gminy. 

Szczegółowe  zasady  i  tryb  działania  komisji  rewizyjnej  określa  REGULAMIN  KOMISJI
REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU, stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu Miasta i
Gminy Pasłęk.

Ponadto do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

• opiniowanie projektów uchwał i spraw będących przedmiotem sesji rady gminy,
• opiniowanie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu gminy,
• bieżąca kontrola realizacji  uchwał rady gminy i  zgłaszanie wniosków w tym zakresie do

rady i burmistrza,
• wnioskowanie  do  rady  gminy  o  nakazanie  przeprowadzenie  kontroli  przez  komisję

rewizyjną,
• zgłaszanie  propozycji  zadań  do  projektu  budżetu  gminy  i  opiniowanie  projektu  budżetu

przygotowanego przez burmistrza,
• występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
• wydawanie  opinii  w  innych  sprawach  skierowanych  do  komisji  przez  radę  gminy  lub

burmistrza,
• podejmowanie inicjatyw i działań w sprawach ważnych z punktu widzenia interesu gminy.


