
                                                                                                  DRUK Nr 5 

Projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 5 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie powołania KOMISJI REWIZYJNEJ. 

 
 Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 49 ust.1 i § 53 Statutu Miasta Konina stanowiącego 

załącznik do Uchwały Nr 810 Rady Miasta Konina z dnia 31 października 2018 r. w sprawie 

Statutu Miasta Konina (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 8799) – Rada Miasta 

Konina:  
 

§ 1. 

 

Powołuje  5/7 - osobową  KOMISJĘ   REWIZYJNĄ w składzie : 

 

1) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

2) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

3) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

4) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

5) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

6) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

7) Pani/Pan Radna/Radny  …………………………………….. 

 

§ 2. 

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Panią/Pana Radną/Radnego 

……………………………………………….. 

 

§ 3. 

 

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta Konina. 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                  Rady Miasta Konina 

 

             Wiesław Steinke  
Opiniował radca prawny 
Radosław Szatkowski 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Konina  

z dnia 5 grudnia 2018 roku 

 

w sprawie powołania Komisji REWIZYJNEJ.  

 

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 

ze zm.) w art. 18a stanowi: 

„1.  Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. 

2.  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, 

z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.(tj. przewodniczący 

rady i wiceprzewodniczący rady). 

3.  Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady 

gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie 

absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. 

4.  Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. 

Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę 

gminy na podstawie art. 21 ust. 1. (tj. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe 

i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.) 

5.  Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.” 

Natomiast Statut Miasta Konina uchwalony Uchwałą Nr 810 Rady Miasta Konina 

z dnia 31 października 2018 roku stanowi: 

1) w § 49 ust. 1, że „przewodniczących komisji wybiera Rada”; 

2) w § 53 pkt 1-3: 

„1. Komisja Rewizyjna składa się z przedstawicieli wszystkich klubów działających 

w radzie. 

2. Komisja Rewizyjna działa w składzie od pięciu do siedmiu radnych, w tym 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący komisji. 

3. W przypadku zmniejszenia liczby członków komisji do czterech radnych, należy 

uzupełnić skład komisji.” 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta Konina uchwały 

powołującej Komisję Rewizyjną oraz wybranie przewodniczącego komisji.   

 
 

                                                                            Przewodniczący 

                                                                           Rady Miasta Konina 

 

                                                                  /-/Wiesław Steinke 

 


