
UCHWAŁA NR XII/101/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, Dz.U z 2015 r., poz. 1890) oraz  § 83 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Olszanka 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Olszanka (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2013 r.  poz. 1439; z 2014 
r. poz. 709) - Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XII/101/2016
Rady Gminy Olszanka
z dnia 22 stycznia 2016 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

I kwartał 2016 r.

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

2. Dyskusja i uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

3. Kontrola ZGK w Olszance z/s w Czeskiej Wsi:

- sposób wykorzystania dotacji;

- sprawność zarządzania;

- określenie możliwości inwestycyjnych na wodociągu gminnym pod kątem uzdatnienia wody;

4. Analiza bieżących i planowanych inwestycji Gminy Olszanka .

II kwartał 2016 r.

1. Analiza działalności GOKiS na podstawie sprawozdania dyrektora na temat wykonania zadań w 2015 r.

2. Analiza działalności GOPS na podstawie sprawozdania kierownika tej jednostki.

3. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu za 2015r. – absolutorium.

4. Analiza realizacji zadań przez Wójta Gminy Olszanka w zakresie obowiązków wynikających z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Informacja nt. stanu mienia komunalnego.

III kwartał 2016 r.

1. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych Gminy Olszanka w zakresie ochrony p.poż 
pod kątem:

- gospodarki paliwowo – energetycznej;

- kontrola obiektów i sprawności działania;

2. Analiza sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

3. Bieżąca analiza realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2016.

IV kwartał 2016 r.

1. Analiza wniosków składanych do budżetu na rok 2017 przez obywateli, organizacje i sołectwa w ramach 
Funduszu Sołeckiego.

2. Analiza sprawozdania z działalności GZEASiP pod kątem:

- wykorzystania środków finansowych w oświacie;

- prowadzonych i planowanych inwestycji i remontów na terenie szkół i przedszkoli Gminy Olszanka.

3. Zaopiniowanie stawek podatku rolnego i opłat lokalnych na 2017 r.

4. Prace nad projektem budżetu na 2017 r.

Komisja Rewizyjna będzie zajmowała się również sprawami bieżącymi i w razie potrzeby wprowadzała je do 
porządku obrad.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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