UCHWAŁA NR XXXIII/323/2017
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) po przedłożeniu przez Komisję Rewizyjną
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2018 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 XXXIII/323/2017
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 grudnia 2017 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
Miesiąc

Numer posiedzenia
I

Styczeń
II
Luty

Marzec

III

1.Rozliczenie dotacji z budżetu gminy, przychodów i kosztów Gminnego
Ośrodka Sportu w 2017 roku.
2.Kontrola zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku.
3.Sprawy bieżące.

IV

1. Wydatkowanie środków finansowych w 2017 roku w ramach realizacji zadań
przez Gminny Zespół Oświaty, z uwzględnieniem wydatków związanych
z realizacją reformy oświatowej.
2. Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie zrealizowanych w 2017 roku badań w ramach zawartych umów
na realizację zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dorosłych i opieki nad
dziećmi.
2.Rozliczenie środków uzyskanych w 2017 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
3.Sprawy bieżące.
1.Kontrola wydatkowania środków w 2017 r. w ramach realizacji zadań
wynikających z Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2.Rozliczenie zadań z obszaru kultury realizowanych w ramach "Inicjatywy
lokalnej"
3.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie wydatków zrealizowanych przez Ref. Infrastruktury Komunalnej
w 2017 r., w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników, zieleni,
oświetlenia ulicznego, akcja ZIMA 2017/2018.
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie dochodów budżetu gminy 2017 r. z tytułu podatków i opłat
lokalnych.
2.Analiza ściągalności zaległości podatkowych.
3.Sprawy bieżące.
1.Kontrola wykonania budżetu gminy w 2017 r.
2.Sporządzenie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium.
3.Sprawy bieżące.
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.Wydatkowanie środków finansowych na komunikację w 2018 r.
- Międzygminny Związek Komunikacyjny,
- komunikacja lokalna,
- centrum przesiadkowe,
- przystanki autobusowe,
- wpływy z tytułu korzystania z przystanków.
2.Sprawy bieżące.

V

VI

Kwiecień

VII

VIII

Maj

IX
X

Czerwiec

Tematyka/ przedmiot posiedzenia
1.Rozliczenie wydatków na promocję gminy w 2017 roku.
2.Rozliczenie wydatków na działalność bojową OSP w 2017 r. – wizja w wybranej
jednostce.
3.Sprawy bieżące.
1.Wydatkowanie środków finansowych w ramach realizacji zadań przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w 2017 r.
2.Sprawy bieżące.

XI
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Wrzesień

XII

XIII

Październik

XIV

Listopad

XV

Grudzień

XVI

1.Rozliczenie dotacji przyznanej na 2018 rok na działalność Gminnego Zespołu
Komunalnego.
2.Kontrola remontów i innych prac wykonanych przez Gminny Zespół Komunalny
na obiektach stanowiących mienie gminy.
3.Sprawy bieżące.
1.Działalność inwestycyjna i rozliczenie finansowe Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji.
2.Kontrola wybranych inwestycji.
3.Sprawy bieżące.
1.Zadania realizowane przez Referat Inwestycji, w tym inicjatywa lokalna:
- kontrola przeprowadzonych przetargów,
- stan realizacji inwestycji,
- rozliczenie inwestycji zakończonych.
2.Sprawy bieżące.
1.Rozliczenie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
2.Analiza i ocena realizacji uchwał podjętych w kadencji 2014-2018.
3.Podsumowanie 4-letniej działalności Komisji Rewizyjnej.
4.Sprawy bieżące.
1.Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
2.Sprawy bieżące.

Komisja realizować będzie również zadania zlecone przez Radę Gminy.
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