UCHWAŁA NR V/21/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.) oraz § 63 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr XV/95/11 z dnia 27 października 2011 r. (t.j. Dz. Urz. Woj.
Doln. z 27.02.2014, poz. 1308), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok zgodnie z poniższym harmonogramem:
Kwartał

I

II

III
IV

Temat
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2015 rok.
- Szczegółowe zapoznanie się z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję
Rewizyjną poprzedniej kadencji.
- Kontrola wypłat z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych dokonanych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku.
- Kontrola realizacji zadań statutowych Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku - Zdroju
na podstawie działalności w 2014 roku.
- Kontrola działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Lądku - Zdroju.
- Analiza wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz wystąpienie do Rady Miejskiej
ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lądka - Zdroju.
- Kontrola wykorzystania środków z funduszu sołeckiego za I półrocze 2015 roku.
- Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
- Kontrola funkcjonowania opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Lądek - Zdrój.
Analiza
i zaopiniowanie
projektu
budżetu
na
2016 rok.
- Przygotowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2016 rok.

§ 2. W zakresie bieżącej działalności Komisja Rewizyjna będzie zajmować się:
- badaniem zasadności zarzutów stawianych w skargach na Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych,
- 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. W planie pracy o którym mowa w §1 uwzględnione zostały również kontrole zaplanowane w 2015 roku .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki
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