
UCHWAŁA NR XLIII/208/14
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 5 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno na 2014 rok 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Władysław Mikołajczy
k

Id: D5A229EA-E3A2-40F9-B7EF-F09B323E1CF7. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/208/14 

Rady Gminy Głowno 

z dnia 29 stycznia 2014 r. 

Plan pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno na 2014 rok. 

Termin Temat Uwagi

Styczeń

Analiza uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf 
za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w gminie Głowno. 
2. Przygotowanie planu pracy komisji na 
2014. 

 

Luty

Kontrola wydatków w roku 2013 w dziale 
budżetu 852 „Pomoc społeczna”. 
Realizacja wydatków w zakresie pomocy 
materialnej uczniom w roku 2013. 
Kontrola realizacji przekazanych dotacji 
organizacjom pozarządowym w 2013 roku. 

 

Marzec 

1. Analiza wykorzystania środków budżetu 
gminy w roku 2013 w dziale: 
- „Pomoc społeczna” – rozdział 85212 
świadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny, 
-„Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie 
alkoholizmowi”. 
Analiza wydatków w roku 2013 w dziale 
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 

Kwiecień
1. Realizacja wydatków budżetu gminy w roku 
2013 w dziale: 
- „Oświata i wychowanie” (szkoły, 
przedszkola, dowóz uczniów), 
2. Realizacja wydatków w roku 2013 w dziale 
budżetu „Rolnictwo i łowiectwo„

Zaprosić 
księgowe 
z gminnych 
placówek 
oświatowych

Maj

Realizacja wykorzystania środków 
budżetowych w roku 2013 w dziale: 
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa”. 
Kontrola wydatków w budżecie 
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w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli 
Zbrożkowej. 

Czerwiec
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego 
i sprawozdania z wykonania budżetu za 
2013 rok wraz z opinia RIO o tym 
sprawozdaniu. 
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy 
Głowno. 
Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Głowno z tytułu 
wykonania budżetu Gminy Głowno za 2013 rok. 

 

Sierpień

Analiza wydatków w dziale „Administracja 
publiczna” w I półroczu 2014 roku. 
Realizacja zobowiązań podatkowych w I 
półroczu 2014 roku. 

 

Wrzesień

Kontrola wykorzystania środków budżetowych 
za I półrocze 2014 roku w dziale „Pomoc 
społeczna”
2. Analiza stanu mienia komunalnego za 
I półrocze 2014 roku. 

 

Październik

Realizacja zobowiązań podatkowych za 
10 miesięcy 2014 roku. 
Podsumowanie działalności Komisji w VI  
kadencji 2010 -2014. 
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