UCHWAŁA NR LI/328/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)
oraz § 63 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr XV/95/11 z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miasta i Gminy Lądek - Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 1308 z 12.03.2014 r. tekst jednolity), Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok zgodnie z poniższym harmonogramem:
Kwartał

I

II
III
IV

Temat
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017 rok.
- Kontrola wydatków poniesionych przez Gminę Lądek -Zdrój na delegacje, diety i podróże służbowe
w 2017 roku.
- Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok
- Kontrola wydatków poniesionych przez Gminę Lądek – Zdrój na promocję w 2017 roku
- Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz wystąpienie do Rady Miejskiej ws. udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
- Kontrola funkcjonowania lasów Gminy Lądek-Zdrój za okres od 1 września 2017 roku do 30 czerwca
2018 roku.
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lądka – Zdroju VII kadencji.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

§ 2. W zakresie bieżącej działalności Komisja Rewizyjna będzie zajmować się:
- badaniem zasadności
organizacyjnych,

zarzutów

stawianych

w skargach

na

Burmistrza

i kierowników

jednostek

- rozpatrywaniem skarg w sprawach, dla których właściwa jest Rada Miejska,
- opiniowaniem projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy,
- zadaniami zleconymi przez Radę Miejską w zakresie kontroli.
§ 3. Planie pracy, o którym mowa w §1 uwzględnia również kontrole zaplanowane w 2018 roku.
§ 4. Protokoły z kontroli zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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