
R,ĄDA GM|NY
P ietrowice Wielk ie

uchwała Nr |v/ 3712007
Rady Gminy Pietrowico Wielkie

z dnia 02 marca 2007r.

w sprawie: zaMerdzenia planu pracy Komisji Rewiz$nej na 2007 rok

Na podstawie ań.21 ust. 3 ustawy z dnia B marca 1990 roku o samo|ządzie gminnym
(tekst jednolity Dz' U' z 2001 L Nr 142, poz' 1591) z póżn. zmian' oraz s 68 pkt 1 statutu Gminy ( Dz.
Urzęd. Woj- s|. z 2003 r N| 4 poz' 144 z póżn. zmian.

nawniosek
Komisii Rewizyinei

Rada Gminy w Pietrowicach Wielkich
uchwala:

sr
zatwierdza się p|an pracy komi6ji rewizyjnej na rok 2007, stanowiący załącznik do uchwały'

s2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

s3
Uchwałę ogłasza się przez wylvieszenie na tab|icach ogłoszeń.

s4
Uchwała Wchodziw łcie z dniem podjęcia'

.rr:;:



Plan pracy
Komisji RewĘjnej na 2007 rok

L. p. Temawka pośiedzenia Termin realizacji Uwagi

1 .

f.

l .

Opracowanie planu pracy Komisji na rok
20C)'7.

wńóf zastępcy pŹewodniczącego
komisji.

Sprawybieżape-pisma, skargi, wnioskj'

Luty

1

f

3

Analiza sprawozdania z wykonania
budzetu gminy Pietrowice Wielkie za rok
2006.

Analiza koŚztów ukz}maria szkół i
przędszkoli za rck 2006.

Sprawy bieżące. pisma. skargi. wnioski

Ma.rzec . Kwiecień

Skarbnik Gminy
sekętaxz Gminy
wójt Gminy
Inspekto1 ds oświaty

1 .

2.

3 .

4.

Kontola mienia goiny vr' poszczegóhych
miejŚcowościach'

Ko tIola sprzęda]ży i zak:upu
deruchomości W latach 2006 i z0o'7 .

Kontrola realizowanych inwestycji.

Sprawy bieżące- pisma. skargi. wniorki.

Maj- Czerwiec

Podstawić samochód

Seketajz C4niny
Kieromik IGR

l

2 .

3 .

4

5

Analiza wykonania budżefu za l Ńbocze
f007.

Ala1Ła ściągalności podatków.

Arraliza odroczeń i zwo]rrień
podatkowych.

Kofircla wykonatia zadati krzewienia
kultEy fizycznęj przęz k]uby sportowe
oraz szkoły zalpókoozę 2007.

Sprawy bieżace. pisma, skarbi, wnioski'

Sierpień - Wrzesień

Skarbnik Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Inspektor ds oświaty

l .

) .

Kontrola działa]aości administracji
samorządowej z punttu widzenia
rzetęlności i tęnninowo ści obsługi
obJĄVateli olaz pŻestzegailia przepisów,
statutów olaz |egulaminu.

Konbola dofinansowania do pieców.

Pazdziemik- Listopad

Skarbnik Gminy
Seketarz Gminy
Gmirny komęndant oSP
Ręfqat IGR



3.

4.

5 .

Zaopiniowanie planu budżetu na lok 2008.

Kontrola działa]ności oSP

Sprawy bieżące. pisma, skargi, mioski.

1

2

3

omówienje w1kona-oia planu komisji zl
rok 2007.

opracowanie planu pńcy Komisji na rok
2008.

Sprawy bieź4ce. pismą skalgi, wlioski.

Grudzień


