RADA GIV1INY
P

ietrowice Wicll(ie

Uchwala l{] vll5/2019
Rady Gminy Piet.owic€ Wi6lkle
z

dnia'll lutego

2019r.

w sprawi. zatwierdzenia planu pracy Komisji R€wizyjnej na 2019 rok

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy

z dnia 8

(t.j.; Dz.U. z 2018r. nr 994 ze zm.) oraz S 68 ust.

marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
'1

Statutu Gminy ( Dz. Urzqd. Woi.

g.

z 2oo3 r

N( 4 poz. 144 z p62n. zm.) na wniosok Komisji Rewizyjnei

Rada Gminy Pietrowic€ Wislki6

uchwala

$1

Zalvierdza sie plan pracy Komisii Rewizyinej na rok 20'19, stanowiqcy zalqcznik do uchwaly

s2
\Jykonanie uchwaty powaerza siQ Przewodniczqcemu Rady Gminy oraz przewodniczqc€mu Komisji
Rewizyjnej

s3
UchwalQ oglasza sie przez wy'lvieszenie na lablicach ogloszer

54
Uchwala wchodziw zycie z dniem podjecia
MINY

Zalqcznlk do uchwaly
Nr V/4r2019
Rady Gmlny Pietrowice Wielki€
z dnia 11.02.2019

Plan pracy Komisjl Rowlrylnel
Rady Gminy Pietrowico Wiolklo na

2019l

Lp

Okres

Rodzaj kontroli lub
posiedzenia

Jednostka

Zakres konlroli,
temal posiedzenia

1

styczefi,

Pos edzenie komisli

Ur2qd Gminy,

Usialenie planu precy na 2019r.

luty

Konlrola
Kompleksowa

Reforat
lnwestycji,
Gospodarki
Komunalnej i
Rolnictwa
Uzqd Gminy
Referat

marzec

2

marzec
maj

3

Kontrola
Kompleksowa lub
problemowa

iinansowy

maj
czerwiec,
lipiec

Konlrola
Kompleksowa lub
problemowa

lipiec

Kontrola
Kompleksowa lub

urzEd Gminy
Referat OSwiaty

Kontrole
Kompleksowa lub
problemowa

Urzad Gminy
Promocja Gminy,
Referat
lnwestycii,
Urzed Gmlny

wzesie6
5

wlzesaeh

pa2dziemik,
listopad
6

Listopad
grudzieh

Kontrola
Kompl6ksowa lub
probl6mowa

Zaklad
komunalny

wybranych regulamin6w organizacyjnych
obowiqzujqcych w uzedzie
Sorawv biezace.
Analiza wykonania budzetu za 2018 rok, w tym
wydatk6w osobowych rzec2owych urzQdu;
wypracowanie absolutorium. Konlrola
funkcjonowania i analiza tresci eksponowanych
na stronie inlernetowej uiedu Przeglqd iocena
stanu mienia gminy w swietlicech soleckich.

i

Referat
lnweslycji,
Gospodarki
Komunalnei i
Rolniclwa
Uftqd Gminy
wybrane referaty
Referal

sierpie6,

Kontrola realizacri wymagai uslawowych

dolyczqcych gospodarki odpadami. Kontrola

i

Kontrola prowadzonia dokumentacji w wybranych
dzialach organizacyjnych Utz?du Gminy PW.
Analiza SciqgalnoSci podalk6w i zasadnoSci
zwolnieh od podalku.
Sprawy bie2ace
Analiza wykonania budzetu za I p6kocze
201groku.Analiza kosz6w utrzymania wybranych
jednostek oswiatowych z terenu gminy.
SprawY bie2ece.
Analiza wydatk6w z dzialu promocja gminy.
Przeglqd realizowanych w I polroczu inwestycji,
Sprawy bie2Ece.
Kontrola funkcjonalnosci oraz admrnrstraclr
PBOS i rozwiqzed gospodarki Screkamr
mieszkaAc6w gminy Pietrowice Wk.
Sprawy bie2qce.

Wsp6ldziatanie w wykonyrvaniu fLrnkcji kontrolnei z innymi komisjami Rady, w zakresie ich wlasciwoaci
rzeczowej - na bie2qco w miarQ potrzeb pzez caly okres dzialalnosci.
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