
Uchwala Nr XXXII/83109
Rady Gminy w Stopnicy

zdnia29 grudntaZ}}9r.

w sprawie prryjęcia planu pracy Komisji Rewiryjnej na 2010 rok

Na podstawię art. 18a ust.l i 4 i art.2I ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z200Ir. Nr 142, poz.1591 zpoźn. zm.) oraz regulaminu

Komisji Rewizyjnej, stanowiącego Załącznik nr 7 do Statutu Gminy Stopnica (Dz. Urz. Woj.

Swięt. Nr 112, poz' IO2I zpożn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

$1

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok w brzmieniu stanowiącym

załącznik do niniejszej uchwały.

$2
Wykonarrie uchwały powierza się Przewo dniczącemu Komi sj i Rewizyj nej .

$3

Uchwała wchodzi w Życie z dniem powzięcia.

Zgodnie z art.21 ust. 3

podlegają radzie gminy'
z działa|ności.

Uzasadnięnie

ustawy zdnta 8 marca
ptzedkŁadają jęj

I990r. o samorządzie gminnym komisje
plan pracy oraz sprawozdania



Załączntk do uchwały Nr XXXII/83/09
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia29 grudnia}}}9r.

Plan pracy
Komisji RewĘjnej Rady Gminy w Stopnicy na 2010 rok

Lp. Termin
nosiedzenia

Tematyka

I styczen Zaopiniowanie projektu budŻetu gminy na 2010 rok
Kontro la działalno śc i Zakładu Go spodarki Ko munalnei

1.

2.

2. luty Kontrola rcalizacji zadan w zakresie pomocy społecznej, wypłaty
dodatków mieszkaniowych i zasiłków rodzinnych oraz pomocy osobom
uprawnionym do alimęntów

matzec Kontrola gospodarki finansowej gminy za 2009 rok, analiza
sprawozdania z wykonania budzetu gminy i opracowanie wniosku
w sprawie udzielenia absolutorium Wóitowi Gminy

4. kwiecień Kontrola realizacji zobowtązań podatkowych wobec gminy
- powszechność opodatkowania, stosowanie ulg, umorzeń i odroczeń,
egzekucia nalezności, pomoc publiczna dla przedsiębiorców

5. maJ Kontrola przygotowania i przeprowadzenia zamówięń publicznych na
inwestycie i zadania ręalizowane w 2010 roku

6. cZętwlęc Kontrola sposobu go spodarowania mi eniem gminnym

7. lipiec Kontrola realizacji inwestycji i projektów realizowanych z funduszy
unijnych otaz planu remontów i modernizacji dróg gminnych i
chodników

8. slerplen Kontrola realizacii budzetu gminv zalpółrocze 2010r.

9. wTZeslen Realizacja zadan oświatowych na terenie gminy za rok szkolny
2009/2010

10. paździemlk Kontrola realizacjt gminnego programu ochrony Środowiska oraz planu
gospodarki odpadami

l1 listopad Kontrola działalności Zakladu Gospodarki Komunalnei w 20l0r.

12. srudzień Zaopiniowanie proiektu budżetu gminy na 2011 rok


