
                                                    Ramowy  Plan 

Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 

 

1. Ustalenie planu pracy na 2019 rok. 

2. Prace przy rozliczaniu wykonania  budżetu za rok 2018.  

3. Analiza finansowa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Turawa w 2018r.  

z wyszczególnieniem kosztów  wywozu odpadów z terenów publicznych i od osób 

fizycznych  ( koncepcja  przejęcia wywozu odpadów z przedsiębiorstw  

z terenu Gminy Turawa ). 

4. Powołanie w razie konieczności Zespołów Kontrolnych w celu kontroli wydatkowania 

środków na realizację zadań przyjętych w budżecie Gminy. 

5. Monitorowanie sprawy pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań 

przyjętych w planie inwestycyjnym Gminy i programie działań sołectw. 

6. Finansowanie oświaty w rozbiciu na poszczególne  placówki na podstawie analizy 

przedstawionej przez Wójta Gminy. 

7. Kontrola działalności w zakresie: 

- gospodarowania  odpadami komunalnymi 

- realizacja w 2018 roku zaplanowanych inwestycji i ich finansowanie 

- działalność Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych- realizacji planu finansowego Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

- dochód Gminy Turawa z tytułu opłat od nieruchomości i osób fizycznych 

- wpływy do budżetu w 2018  z umieszczonych urządzeń  i reklam w pasie  drogowym i 

terenów gminnych w rozbiciu na poszczególne sołectwa 

- realizacji dochodów z tytułu poboru pozostałych podatków i opłat lokalnych 

- innych dochodów i wydatków budżetowych 

- kontrola w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi 

Gminy 

- wydatkowanie przekazanych dotacji ( Gminna Biblioteka, LZS) 



- wydatkowanie kosztów na utrzymanie OSP 

- analiza równoważenia się kosztów ustawy w utrzymaniu ładu i porządku w Gminie  

- dochód Gminy z tytułu sprzedaży mienia Gminnego 

- sprawdzenie wybranych przetargów i realizacji wybranych inwestycji Gminnych  

- sprawdzenie pozostałych dochodów i wydatków budżetowych 

      - finansowanie oświaty w 2018 r. 

       - sprawdzenie realizacji wydatków z FS w poszczególnych sołectwach 

       - kontrola realizacji uchwały w sprawie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej 

       - wydatkowanie środków na meliorację w Gminie ( Spółka Wodna i środki budżetowe) 

 

8. Analiza wykonania budżetu za I półrocze br. 

9. Gospodarka leśna na terenie Gminy w zakresie zbywania i pozyskiwania drewna- 

rozliczenie finansowe. 

10. Realizacja przyjętego planu inwestycyjnego na  2019 rok.                                                

11. Opracowanie  planu inwestycji drogowych na kadencję 2018 – 2023.                                                      

12. Opiniowanie i analiza projektów zmiany budżetu.   

13. Raportowanie stanu pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania  przyjęte  

 w programie działania sołectw. 

14. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej.  

15. Opiniowanie  uchwał. 

16. Kontrola i analiza realizacji innych zadań finansowanych z budżetu Gminy. 

17. Realizacja zdań  zleconych przez Radę Gminy. 

18. Opiniowanie  projektu budżetu na 2020 rok. 

 19. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji  za rok 2019. 



Przedmiotowy plan jest planem ramowym. W razie konieczności Komisja może 

wprowadzić zmiany w tematyce posiedzenia, po zatwierdzeniu ich przez radnych  Rady 

Gminy. 

                                                                              Przewodnicząca Komisji  

                                                                                                    

                                                                                          Róża Wieczorek 


