Załącznik do Uchwały Nr 282 /09
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 29 stycznia 2009r

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kłodawie
L.p.

Tematyka

Termin

1.

1.Opracowanie planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2009 r.
2.Kontrola pod względem celowości
stosowania ulg i umorzeń odpowiednio
podatków i należności finansowych.
3.Opracowanie sprawozdania z
działalności komisji w 2008 r

Styczeń

2.

1.Analiza kalkulacji cen produkcji wody
i oczyszczania ścieków w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
2.Kontrola rozliczenia inwestycji budowy
drogi Korzecznik - Marynki – Parcele.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Luty

3.

1.Kontrola realizacji zadań przez Zarząd
Budynków i Usług Komunalnych w
zakresie realizacji zadań z zakresu
gospodarki mieszkaniowej ze
szczególnym uwzględnieniem kosztów
utrzymania substancji mieszkaniowej,
komunalnej.
2.Kontrola w zakresie zawartych umów
na wywóz nieczystości stałych oraz
kontroli umów przewoźników z licencją
składających odpady komunalne w
Zbójnie.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Marzec

4.

1.Rozpatrzenie sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Kłodawa za
2008 r.
2.Opracowanie wniosku w sprawie
absolutorium za 2008 r.
3.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Kwiecień

5.

1.Kontrola realizacji zadań statutowych
przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji
w Kłodawie oraz kontrola realizacji
przyłączy kanalizacyjnych w istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej, kontrola
zadłużeń.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Maj

6.

1.Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej

Czerwiec

Uwagi

w zakresie zadań własnych.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
7.

1.Kontrola rozliczenia inwestycji budowy
drogi Dębina-Leszcze , GłogowaZbójno oraz odcinka z dotacją pana
Marciniaka.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
3.Analiza wykonania budżetu Gminy
Kłodawa za I półrocze.

Sierpień

8.

1.Kontrola rozliczania inwestycji pod
nazwą „Orlik” 2012.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

Wrzesień

9.

1.Kontrola dotacji z budżetu dla
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej w Kłodawie.
2.Zaopiniowanie materiałów sesyjnych

Październik

10.

1.Kontrola działalności Staży Miejskiej
w Kłodawie w zakresie zadań
statutowych.
2.Kontrola zarządu Ochotniczych Straży
Pożarnych w zakresie zabezpieczenia
p.pożarowego.

Listopad

11.

1.Zaopiniowanie projektów uchwał
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
2.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy
Kłodawa na 2010 r.

Grudzień

Komisja zastrzega sobie wystąpienie do Rady Miejskiej w Kłodawie o zmianę planu pracy w zależności od
aktualnych potrzeb.
Przewodniczący Komisji
Wojciech Matczak

