UCHWAŁA NR X/67/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Kożuchowie na 2015 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 stycznia
2015 roku w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na
2015 rok. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kożuchowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r.
poz. 379 i poz. 1072.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/67/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE NA 2015 ROK

L.P.

TERMIN SESJI

TEMATYKA OBRAD

1.

STYCZEŃ

2.

LUTY

3.

MARZEC

4.

KWIECIEŃ

1. Weryfikacja gminnych zasobów lokalowo – mieszkaniowych oraz procedur
przyznawania mieszkań socjalnych i komunalnych.
2. Kontrola kompleksowa P.U.K. „USKOM” sp. z o.o. - kontynuacja

5.

MAJ

1. Kontrola wykonania modernizacji ul. Kraszewskiego oraz kontrola usunięcia
usterek z protokołu odbioru.
2. Ustalenie przyczyn odrzucenia wniosku o remont ulic z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

6.

CZERWIEC

7.

LIPIEC

8.

SIERPIEŃ

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok
2. Zaopiniowanie projektu planu pracy Rady Miejskiej 2015 rok.
1. Kontrola kompleksowa P.U.K. „USKOM” sp. z o.o.
1. Weryfikacja stanu infrastruktury technicznej na strefie przemysłowej.
2. Informacja o ulgach, zwolnieniach i umorzeniach podatkowych.

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2. Procedura przygotowania wniosku o udzielanie absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2014 rok.
Komisja nie jest planowana.
1. Kontrola racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych dla jednostek
OSP.
2. Kontrola KOKiS „Zamek”.

9.

WRZESIEŃ

1. Kontrola OPS, ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania środków na
pomoc bezpośrednią.
2. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.
3. Wnioski do budżetu Gminy na 2016 r.

10.

PAŹDZIERNIK

1. Kontrola realizacji zadań statutowych przez Kożuchowski Ośrodek Kultury
i Sportu „Zamek” i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kożuchowie.

11.

LISTOPAD

1. Kontrola Straży Miejskiej w Kożuchowie.

12.

LISTOPAD

AKADEMIA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016.
2. Plan pracy komisji na rok 2016.
Uwaga: Tematyka posiedzeń wynikająca z planu pracy na 2015 rok, może ulec zmianom

13

GRUDZIEŃ

i modyfikacjom w przypadku zgłoszonych nowych potrzeb, propozycji czy zleconych kontroli

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym komisje są
zobowiązane do przedłożenia radzie gminy, w tym przypadku Radzie Miejskiej w Kożuchowie,
planów pracy, które są podstawą działania komisji na dany rok.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej został uchwalony Uchwałą NR VI/25/15 Rady Miejskiej w
Kożuchowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady
Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok.
W związku ze zgłaszanymi sugestiami Burmistrza Kożuchowa w zakresie konieczności
przeprowadzenia kontroli w Straży Miejskiej oraz Kożuchowskim Ośrodku Kultury i Sportu
"Zamek„ członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia br. postanowili
pozytywnie zaopiniować zgłaszane przez Burmistrza uwagi i dokonać zmiany w planie pracy
Komisji Rewizyjnej, jednoczesnie wykreślając z planu pracy punkty odnoszące się do kontroli
w P.U.K „USKOM” sp. z o.o, bowiem członkowie Komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
przeprowadzają kontrolę spółki na podstawie upoważnień indywidualnych udzielanych przez
właściciela spółki w tym przypadku Burmistrza Kożuchowa.
Podjęcie uchwały jest niezbędne z uwagi na konieczność usystematyzowania pracy Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Jelinek

