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Uchwała Nr XII176/201S
Rady Miejskiej w Stopnicy

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stopnicy

na 2016 rok

Na podstawie art. 18a ust. I i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie l,'I11innym(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej

stanowiącego Załącznik Nr 7 do Statutu Gminy Stopnica przyjętego uchwałą Nr 111/25/2014

Rady Gminy Stopnica z dnia 29 l,'fUdnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 215 ze zm.) Rada

Miejska uchwala, co następuje:

Zatwierdza się plan pracy Komisji RewizY.inej Rady Miejskiej w Stopnicy na 20i 6 rok

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ust. I i 4 art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) komisja rewizyjna kontroluje działalność wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych gminy, opiniuje wykonanie budżetu
gminy i wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Komisja podlega radzie
gminy, przedkłada jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.



Załącznik do uchwały
Nr XII176/20l5
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stopnicy
na 2016 rok

TematykaLp. Termin
osiedzenia

l. styczeń

2. luty

3. marzec

Kontrola sposobu gospodarowania mieniem komunalnym (gospodarka
nieruchomościami, dochody z mienia) w 2015 roku
Kontrola realizacji umów o udzielenie dotacji z budżetu !,'1l1inyna
finansowanie zadań zlecon ch do realizac'i stowarz szeniom w 2015 r.
Analiza sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w 2015 roku

4. kwiecień Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy w 2015 r.
- powszechność opodatkowania, stosowanie ulg, umorzeń i odroczeń,
e' ekuc'a należności, omoc ubliczna dla rzedsiębiorców

5. Analiza lanu remontów i modemizac'i dró inn ch
6. czerwiec l. Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania

budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej za 2015 rok
2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza za

2015 rok
7. lipiec Kontrola przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych na

inwest c' e i zadania realizowane w 2016 roku
8. sie ień Analiza w konania lanu finansowe o in za I ółrocze 2016 roku
9. wrzesień Kontrola realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wypłaty

dodatków mieszkaniowych i zasiłków rodzinnych oraz pomocy osobom
u rawnion do alimentów za 8 m-c 2016 r.

10. pażdziemik Kontrola wydatków ocena realizacji zadań oświatowych w roku
szkol n 201512016

11. listopad Kontrola wydatków i ocena realizacji zadań realizowanych przez
Gminne Centrum Kultu

12. grudzień l. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok
2. O racowanie lanu rac Komis'i Rewizy"ne' na 2017 rok
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