UCHWAŁA NR XXIII/227/2016
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2017 rok, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/227/2016
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 grudnia 2016 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Miesiąc

Numer
posiedzenia
I

Styczneń
II
Luty

III

IV

Marzec

V

VI

Kwiecień

VII
VIII

Maj

IX
X

Czerwiec

XI

Wrzesiń

XII

XIII

Tematyka/ przedmiot posiedzenia
1.Wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych: krajowych
i unijnych w 2016 r.
2.Koszty promocji gminy w 2016 r.
3.Sprawy bieżące.
1.Wydatkowanie środków finansowych w ramach realizacji zadań przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r.
2.Sprawy bieżące.
1.Wydatkowanie środków finansowych w 2016 r. w ramach realizacji
zadań przez Gminny Zespół Oświaty, w tym szkoły, przedszkola,
żłobek, porozumienia z j.s.t., dowóz ucznuiów do szkół, stołóki
i świetlice szkolne.
2.Sprawy bieżące.
1.Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Sportu w ramach dotacji
i uzyskanych dochodów z prowadzonej działalności na obiektach
w 2016 r.
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie zrealizowanych w 2016 r. badań w ramach zawartych
umów na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dorosłych
i opieki nad dziećmi.
2.Rozliczenie środków uzyskanych w 2016 r. z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.Sprawy bieżące.
1.Kontrola wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty pożytku publicznego w 2016 r., w tym inicjatywa
lokalna.
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie wydatków poniesionych przez Ref. Infrastruktury
Komunalnej na realizację zadań w 2016 r.
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie dochodów budżetu gminy 2016 r. z tytułu podatków
i opłat lokalnych.
2.Analiza ściągalności zaległości podatkowych.
3.Sprawy bieżace.
1.Kontrola wykonania budżetu gminy w 2016 r.
2.Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium.
1.Rozliczenie dotacji na działalność Gminnego Ośrodka Kultury.
2.Rozliczenie dotacji na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.
3.Opracowanie protokołu do absolutorium.
4.Sprawy bieżące.
1.Analiza prowadzonej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy
w oparciu o wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
2.Obrót mieniem gminy – wpływy i wydatki związane z dzierżawą,
zbyciem i nabyciem lokali użytkowych i gruntów.
3.Sprawy bieżące.
1.Zadania realizowane przez Gminny Zespół Komunalny – wizja
w terenie.
2.Koszty utrzymania Zespołu.
3.Sprawy bieżące.
1.Kontrola przeprowadzonych procedur przetargowych.
2.Sprawy bieżące.
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Październik

XIV

Listopad

XV

Grudzień

XVI

1.Kontrola działalności gminy w zakresie ekologii, gospodarki
odpadami, rolnictwa, ochrony środowiska.
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie dotacji, dochodów i wydatkow Gminnego Zakladu
Wodociągów i Kanalizacji, ze szczególnym uwzględnieneim inwestycji
wodociągowych (SUW).
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie zadań inwestycyjnych zakończonych w 2017 r. oraz stan
zaawansowania zadań wieloletnich, w tym inicjatywa lokalna.
2.Sprawy bieżące.

Komisja realizować będzie również zadania zlecone przez Radę Gminy.
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