UCHWAŁA Nr III/33/2002
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Na podstawie art.l8a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr
142, póz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz § 92 Statutu Gminy Pasym Rada Miejska
w Pasymiu uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu na 2003 rok, stanowiący
załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Brygida Starczak
Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/33/2002
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 30.12.2002
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU NA ROK 2003.
Miesiąc
Temat i zakres kontroli
Styczeń
Projekt budżetu gminy na 2003 r
1. analiza przychodów zawartych w budżecie na 2003 rok,
2. analiza wydatków w roku budżetowym 2003.
1. Rozwiązanie problemu po byłej
Szkole Podstawowej w
Grzegrzółkach - sprawa kosztów
utrzymania budynku (opał).
2. Analiza kosztów utrzymania
Luty
gospodarki wodnej - plan i
wykonanie za 2002 rok.
3. Analiza struktury zatrudnienia w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Pasymiu
1. Wykonanie przychodów w budżecie za rok 2002.
2. Wykonanie rozchodów z budżetu za rok 2002.
3. Wypracowanie opinii do wykonania budżetu gminy za rok 2002.
Marzec
4. Sporządzenie wniosku o udzielenie lub nieudzielanie
absolutorium Burmistrzowi za wykonanie budżetu.
5. Gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku w Zespole
Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół.
1. Sposób pobierania opłaty za pozwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatkowanie środków uzyskanych z tego tytułu.
2. Kontrola Szkoły Podstawowej w Gromie w zakresie gospodarowania
Kwiecień
powierzonym majątkiem.
3. Kontrola Biblioteki Publicznej w Pasymiu oraz Filii w Gromie (kontrola
zgodności prowadzonych przez wyżej wymienione jednostki ewidencji
pomocniczych z księgami rachunkowymi prowadzonymi przez ZEAS.

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Kontrola Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pasymiu w zakresie:
1. kształtowania się kosztów działalności kulturalno -oświatowej,
2. wydatki na organizację imprez masowych (gminnych), sposób ich
finansowania pod względem celowości, gospodarności i zgodności z
prawem,
3. finansowanie z budżetu gminy działalności sportowej i rekreacyjnej
1. Kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Pasymiu w zakresie kształtowania się kosztów i dochodów w
kotłowniach komunalnych przy ul.Górnej, Warszawskiej, Pocztowej,
Rynek (Urząd i MOKiS).
2. Kontrola wydatków własnych gminy na OSP.
1. Sprzedaż nieruchomości - majątku gminnego za I półrocze 2003 roku
(wykaz).
2. Terminowość dokonywania opłat za sprzedaż alkoholu o zawartości
powyżej 4,5 % (zestawienie).
3. Wydatkowanie środków budżetowych - na Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2003 r.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy w I Półroczu 2003 roku.
1. kontrola w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Pasymiu w zakresie:
2. wykorzystania dotacji z budżetu gminy za I półrocze,
3. zakres i wysokość świadczonych usług,
4. windykacja zaległości czynszów,
5. koszty utrzymania oczyszczalni ścieków.
1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.
1. zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za ww.
okres.
2. Gospodarowanie powierzonym majątkiem w Szkole Podstawowej w
Tylkowie.
1. Kontrola Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie
wykorzystania dotacji z budżetu gminy na zadania własne.
2. Kontrola w Przedszkolu w Pasymiu w zakresie:
1. analiza struktury zatrudnienia,
2. koszt utrzymania dziecka,
3. zasadność przeznaczonych dotacji
0. Projekt budżetu na rok 2004 wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
1. opinia Komisji.
1. Kontrola w Szkole Podstawowej w Pasymiu w zakresie
gospodarowania powierzonym majątkiem
1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu
na rok 2004.
2. Kontrola w Zespole Szkół w Pasymiu w zakresie gospodarowania
powierzonym mieniem.
3. Kontrola inwestycji podjętych w roku 2003

Poza powyższym planem pracy Komisja Rewizyjna będzie realizowała następującą tematykę:
1. W zakresie zadań i kontroli zleconych przez Radę Miejską.
2. Rozpatrywanie skarg i zażaleń w zakresie zasadności oraz wnioskowanie co do sposobu
załatwienia na zlecenie Rady Miejskiej
3. Analiza materiałów sesyjnych i projektów uchwał z uwzględnieniem zmian w budżecie i
gospodarowania mieniem komunalnym.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Brygida Starczak

