UCHWAŁA NR XXI/ 180 /2016
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU
z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Na podstawie art.21ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z
późn.zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.1 załącznika Nr 5 do Statutu Gminy w Dobrodzieniu - Regulamin Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Damian Karpinski
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/ 180 /2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 grudnia 2016 r.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok w tym windykacja podatków i opłat za 2016 rok.
Analiza zaległości z lat ubiegłych.
2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium za 2016 rok Burmistrzowi Dobrodzienia i przesłanie go do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
3. Analiza wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków w okresach kwartalnych 2017 roku.
4. Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych w planie inwestycyjnym na 2017 rok.
5. Kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych to jest. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrodzieniu, Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
pod względem działalności organizacyjnej i finansowej.
6. Kontrola działalności organu wykonawczego w zakresie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej,
sposobu załatwiania interpelacji, zapytań i wniosków radnych adresowanych do organu wykonawczego.
7. Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem zasad obrotu mieniem
samorządowym (przetargi), oraz kontrola nad zamówieniami publicznymi realizowanymi przez Burmistrza
Dobrodzienia.
8. Kontrola gospodarki finansowej sołectw oraz sposobów załatwiania interpelacji i wniosków podjętych na
zebraniach sołeckich.
9. Rozpatrywanie skarg wniesionych na Burmistrza oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
10. Wykonywanie doraźnych kontroli zleconych przez Radę Miejską.
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