zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/ 233 /2014 z dnia 30 stycznia 2014
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2014
TEMATYKA

Lp.

Data

1.

Styczeń

1.Rozpatrzenie materiałów na obrady Sesji
2.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2014
3.Podsumowanie pracy komisji za 2013 rok
4.Sprawy bieżące

2.

Luty

1. Kontrola jednostek kultury
Zakres kontroli:
a) dysponowanie dotacjami gminy, w tym sposób zlecania usług zewnętrznych;
b) działalność jednostki, w tym liczba kół zainteresowań, liczba uczestników, poziom
zatrudnienia.
c)działalność w zakresie współpracy z młodzieżą, liczba czytelników, działalność dodatkowa –
poza czytelnicza.
Środki finansowe przewidziane na organizację imprez kulturalnych i plenerowych.
2.Informacja nt.modernizacji obiektu

Odpowiedzialny
Wójt Gminy
Przewodniczący
Komisji

Dyrektor SCKTiR
Dyrektor GBP

Wójt Gminy
3.

Marzec

1. Analiza należności wymagalnych z tyt. podatków lokalnych oraz działań windykacyjnych
organu podatkowego. Kontrola zasadności stosowania ulg i umorzeń -wykaz udzielonych ulg i
umorzeń i ich wpływ na dochody gminy (wykonanie za 2013 rok )
2. Kontrola inwestycji- „Instalacja pomp, kolektorów słonecznych oraz termomodernizacja
budynku Publicznego Przedszkola w Starych Siołkowicach”

4.

Marzec

1. Rozpatrzenie materiałów na obrady Sesji

5.

Kwiecień

1. Kontrola realizacji zadań w dziale : 900 gosp. kom. i ochrona środowiska Rozdz.90002
Gospodarka Odpadami
2.Analiza wpływów opłat za wywóz odpadów i wydatków finansowanych z tych opłat
3. Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych
przez Wójta Gminy w 2013 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
kontrola wysokości udzielonych przez Wójta Gminy poręczeń w 2013 roku
4.Kontrola wydatków dz.750,Rozdz. 75022 –Rady Gmin

Wójt Gminy
Wójt Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy
6.

Maj

1.Kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2013
2.Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2013

Uwagi

Wójt Gminy
7.

Czerwiec

1.Rozparzenie materiałów na obrady sesji
2.Sprawy bieżące

8.

Wrzesień

1Rozpatrzenie materiałów na obrady sesji w zakresie przyjęcia informacji z realizacji budżetu
gminy za I półrocze 2014 r.
2.Sprawy bieżące

Wójt Gminy

9

Listopad

1. Rozpatrzenie materiałów na obrady sesji
2.Sprawy bieżące

Wójt Gminy

Grudzień

1.Rozpatrzenie materiałów na obrady sesji w zakresie budżetu gminy na rok 2015
2.Podsumowanie pracy Komisji

Wójt Gminy

10.

Plan pracy ma charakter otwarty.

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie a tematyka może być rozszerzona w zależności od aktualnych potrzeb.
Sukcesywnie
1/ opiniowanie uchwał
2/. Opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg składanych przez mieszkańców gminy, przekazywanych przez Przewodniczącego Rady
Gminy i Wójta
3/ wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy

