UCHWAŁA nr 135/XXIV/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy na rok 2009 .
Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn.zm./ oraz § 43
Regulaminu Rady Gminy Płoniawy-Bramura stanowiącego załącznik nr 3 do
Statutu Gminy Płoniawy-Bramura - uchwała nr 7/II/02 z dnia 27 listopada 2002
r. (Dz.Urz.Woj. Mazowieckiego Nr.316, poz. 8513 z późn.zm.),uchwala się, co
następuje:

§ 1
Zatwierdza się plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009 ,
stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 135/XXIV/08
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej na rok 2009

L.p.

Zadania komisji

Termin realizacji

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
I.1.

I.2.

Ocena sposobu windykacji zaległości
podatkowych gminy.
Stała współpraca z innymi komisjami,
szczególnie z Komisją Finansów… w
zakresie wykorzystania zaciągniętych kredytów,

marzec

w miarę potrzeb

pożyczek itp. oraz ocena działań mających na celu
pozyskanie środków pozabudżetowych.

I.3.

Realizacja zadań wynikających z bieżącej
działalności Rady Gminy i wójta gminy

w miarę potrzeb

II. ZADANIA STAŁE
II.1.

Opiniowanie wykonania budżetu za 2008 r.

marzec

II.2.

Przygotowanie wniosku o udzielenie bądź
nie udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Płoniawy-Bramura za rok 2008

marzec

II.3.

Opiniowanie sprawozdań z działalności
jednostek organizacyjnych gminy oraz
realizacji gminnego Programu
Przeciwdziałania alkoholizmowi

marzec

II.4

Opiniowanie realizacji budżetu i inwestycji
gminnych za okres I półrocza 2009 r.

sierpień

Uwagi

II. 5

Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok
2010

II.6

Opracowywanie propozycji stawek
podatkowych

II.67

Realizacja zadań i kontroli zlecanych przez
Radę Gminy

Listopad
listopad

w miarę potrzeb

III. SKARGI I WNIOSKI

III.1.

Rozpatrywanie skarg i wniosków
mieszkańców gminy dotyczących
działalności urzędu, zakładów i jednostek
gminnych, kierowanych do komisji
rewizyjnej

na bieżąco w miarę
wpływu skarg i
wniosków

IV. ZADANIA KONTROLNE

IV.1.

IV.2.

IV.3 .

Kontrola sposobu przyznawania i wypłat
stypendiów dla uczniów w roku szkolnym
2008/2009

wrzesień

Kontrola w zakresie stosowania ulg z
tytułu nabycia gruntów, ulg inwestycyjnych
oraz ulg żołnierskich za rok 2009.

Październik

Zapoznanie się z informacją o kontrolach
wewnętrznych w Urzędzie Gminy i jej jednostkach.

Listopad

