Projekt

Uchwała Nr XXIX/159/2017
Rady Gminy Osieczna
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieczna
na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 93 ust. 1 uchwały nr
IV/26/2003 Rady Gminy Osieczna z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Osieczna (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2003 r. Nr 55, poz. 870)
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieczna na 2018 rok,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącemu
Komisji Rewizyjnej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Osieczna z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osieczna na
2018 rok

Zgodnie z § 93 ust.1 statutu Gminy Osieczna, Komisja Rewizyjna przeprowadza ko0ntrole
kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę Gminy.
Uchwała ta stanowi więc podstawę kontroli wg przedstawionego planu, stanowiącego
załącznik do niniejszej uchwały.
Jednocześnie zgodnie z ust. 2 cytowanego paragrafu Rada może podjąć decyzję w sprawie
przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem. O jakim mowa w ust. 1.
Uchwała ta więc nie wyklucza możliwości przeprowadzenia innych kontroli nie
wynikających z planu.
Powyższe uzasadnia podjęcie proponowanej uchwały.

Wnoszącym projekt uchwały jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Załącznik do uchwały
nr XXIX/159/2017
Rady Gminy Osieczna
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2018 ROK
Posiedzenia komisji – czwarty piątek miesiąca, godz. 900, sala posiedzeń Urzędu Gminy
Osieczna.
Dopuszcza się zmianę terminów oraz zwołanie dodatkowych posiedzeń.
Tematyka posiedzeń :
Luty 2018 r.
1. Analiza funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 roku:
1) wynik przeprowadzonych kontroli segregacji odpadów,
2) analiza wpłat i zadłużeń.
Kwiecień 2018 r.
1. Kontrola kosztów poniesionych przez urząd na utrzymanie dróg za okres zimowy
2017/2018 rok.
Maj 2018 r.
1. Analiza wykonania budżetu Gminy Osieczna za 2017 rok.
2. Opracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy.
Czerwiec 2018 r.

1. Analiza zaległości podatkowych, opłat za pobieraną wodę oraz opłat za odbiór
odpadów komunalnych (śmieci), ich windykacja za I półrocze 2018 roku.
2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2018 roku.
Sierpień 2018 r.
1. Analiza wykorzystania funduszu sołeckiego (rozliczenie zakończonych inwestycji).
Listopad 2018 r.
Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.
Grudzień 2018 r.
1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za II półrocze 2018 roku.

