
    UCHWAŁA NR XXVI/172/17 

RADY GMINY KODRĄB 

     z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb  na 

2017 r. 

 

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

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co  następuje: 

 

 §1.  Zatwierdza się   plan pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb na 2017 rok 

w wersji przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 §2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do  uchwały Nr XXVI/172/17 

Rady  Gminy  Kodrąb   

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Kodrąb na 2017 rok 

 

Lp.  Temat  posiedzenia 

1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok. 

2. Analiza kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych oraz ściągalności opłat. 

 

3. Monitorowanie realizacji budżetu oraz gromadzenie danych na temat tej realizacji.  

Kontrola  ZGK w zakresie: 

a) dokumentowania wydatków  eksploatacyjnych  i remontowych (zakup paliw, 

olejów i smarów oraz części zamiennych), 

b) analiza kosztów zaopatrzenia Gminy w  wodę, 

c) analiza kosztów odprowadzania ścieków. 

Analiza wykorzystania  przez ZGK majątku gminnego. 

4. Kontrola stanu wyposażenia i obiektów OSP na terenie Gminy Kodrąb.  

 

5. Kontrola stanu budynków GCI oraz budynków wykorzystywanych przez 

Stowarzyszenie „Monar” Wola Malowana, Klizin. 

6. Kontrola ściągalności podatków. 

Analiza opinii i innych aktów  podejmowanych przez RIO. 

7. Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2016 rok oraz sformułowanie 

wniosków w  sprawie udzielenia absolutorium. 

8. Analiza zasobów Gminy pod kątem dzierżawy  i najmu. 

Analiza zasobu mieszkaniowego  Gminy  Kodrąb. 

Ocena zagospodarowania pomieszczeń związanych  z działalnością ośrodków zdrowia 

na terenie Gminy Kodrąb. 

 

9. Zakres funkcjonowania i analiza działalności przydzielania pomocy przez GOPS                              

w I półroczu 2017 r. 

10. Analiza wykonania  budżetu za I półrocze 2017 r. (w terminie 30 dni od daty 

otrzymania  sprawozdania).                           

 

11. Ocena  stanu technicznego dróg i odwodnienia na terenie gminy Kodrąb. 

 

12. Przegląd obiektów i wyposażenia szkół na terenie gminy Kodrąb. 

Informacja Dyrektorów szkół na temat sytuacji finansowej za trzy kwartały 2017 r. 

13. Kontrola realizacji inwestycji  planowanych  na 2017 r. 

Analiza procedur  przetargowych. 

Przeprowadzenie kontroli zasadności wydawania i rozliczania delegacji służbowych. 

14. Opracowanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2018 r. 

 
Komisja zastrzega sobie prawo  do zwołania posiedzenia, w przypadku  uzasadnionej potrzeby 

kontroli, zleconej  przez Radę Gminy. 

Terminy realizacji w/w zadań będą  zgodne z wymogami prawa – w szczególności zadań związanych 

z realizacją procedury absolutoryjnej. Ponadto – w przypadku zadań  zleconych przez Radę Gminy- 

zgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy. Realizacja zadań (z inicjatywy Komisji Rewizyjnej) 

odbywać się będzie systematycznie w czasie całego roku. 


