Uchwała nr XXXVIII/276/2010
Rady Gminy Pokój
z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2010 r.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 1591 z późn.zm.) oraz §35 ust.1 Statutu Gminy Pokój przyjętego
uchwałą nr IX/49/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Opolskiego nr 72, poz.2149 z późn.zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co
następuje:

§1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2010 rok, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr XXXVIII/276/2010
Rady Gminy Pokój
Z dnia 22 lutego 2010 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Lp.
1.
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Styczeń

Tematyka
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3.
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Maj
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8.

Październik

9.

Grudzień

Ustalenie planu pracy na 2011 r.

10.

Cały rok

Sprawy różne wynikające z bieżących potrzeb

Kontrola gospodarki finansowo-ekonomicznej gminy za II półrocze
2009 r. – celowość, terminowość działań dokonywanych wydatków
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych wobec gminy za 2009 rok –
powszechność opodatkowania, stosowanie ulg, umorzeń i odroczeń,
egzekucja należności
Kontrola realizacji budżetu gminy za 2009 rok:
- wydanie opinii nt sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
- sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym
Kontrola realizacji inwestycji drogowych za 2009 rok (aktualny stan
dróg gminnych)
Kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju po
przekształceniu w Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
1. Kontrola realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wypłaty
dodatków mieszkaniowych i zasiłków rodzinnych oraz pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
2. Kontrola realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
1. Organizacja i funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie
gminy
2. Kontrola protokołów pokontrolnych Regionalnej Izby
Obrachunkowej i innych instytucji kontrolujących Urząd Gminy w
2009 r. i 2010 r.

