
UCHWAŁA NR 118/XIV/2019
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz.506 z późn. zm.) oraz § 70 ust. 1 uchwały Nr 135/XIX/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2012 r. 
w sprawie Statutu Gminy Miedźno (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2121 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno

Zdzisław Bęben
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Załącznik do uchwały Nr 118/XIV/2019

Rady Gminy Miedźno

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Lp. Tematyka Termin 
realizacji

1. 1. Wykonanie planów jednostek budżetowych za 2019 rok;
2. Kontrola działu 750 - Administracja publiczna, rozdział: 75011, 75022, 75075;
3. Kontrola działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 
90015 i 90095.
4. Kontrola delegacji i ryczałtów za 2019 rok.

luty

2. 1. Kontrola operacji na mieniu komunalnym (sprzedaż, kupno, zamiana, dzierżawa);
2. Inwestycje gminne;
3. Kontrola działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne 
gminne.
4. Kontrola umów zawartych w 2019 roku.

marzec

3. 1. Kontrola wydatków poniesionych na promocję;
2. Kontrola wydatkowania rezerwy budżetowej w roku 2019;
3. Kontrola wydatków poniesionych na ochronę przeciwpożarową w 2019 roku 
(dotacje dla ochotniczych straży pożarnych i wydatki ponoszone bezpośrednio 
z budżetu gminy);
4. Kontrola zasadności umorzeń i zwolnień.

kwiecień

4. 1. Opracowanie wniosku absolutoryjnego;
2. Kontrola wykonania gminnego programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów 
alkoholowych za 2019 rok;
3. Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty adiacenckiej.

maj

5. 1. Kontrola działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114, 80113;
2. Bieżące koszty utrzymania budynków jednostek oświatowych (m. in. opłaty 
ponoszone za: energię elektryczną, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, wywóz 
nieczystości, opał, zatrudnienie palaczy);
3. Kontrola systemu gospodarowania odpadami.

czerwiec

6. 1. Kontrola załatwianych skarg i wniosków mieszkańców gminy;
2. Kontrola wydatków rezerwy budżetowej za I półrocze 2020 roku.

wrzesień

7. 1. Kontrola zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi (rozliczenia);
2. Kontrola wydatków związanych z budową kanalizacji;
3. Kontrola przygotowanych wniosków inwestycyjnych i realizowanych inwestycji;
4. Kontrola efektywności zagospodarowania czasowo wolnych środków na 
rachunkach bankowych (lokaty bankowe).

październik

8. 1. Kontrola prawidłowości działania referatu finansowego w zakresie egzekucji 
administracyjnej;
2. Delegacje i ryczałty za III kwartały 2020 roku.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

listopad/
grudzień
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