
UCHWAŁA NR IV/24/15
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 4 lutego 2015 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; Dz.U.z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz 
§ 98 ust. 1 Statutu Gminy Głowno zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/227/10 Rady Gminy Głowno 
z dnia 31 marca 2010 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Głowno (j.t. 
Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2010 r. nr 128, poz. 1010) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno na 2015 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

Łukasz Łukasik
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Załącznik do Uchwały Nr IV/24/15

Rady Gminy Głowno

z dnia 4 lutego 2015 r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Gminy Głowno na 2015 rok.

Termin Temat Uwagi

Styczeń

1. Analiza uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę 
dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
w gminie Głowno.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Głowno dla części obszaru wsi Wola Mąkolska na 
działkach nr 324, 325, 326 i 327.
3. Rozpatrzenie propozycji stawek za odpady komunalne.
4. Przygotowanie planu pracy komisji na 2015.

Luty

1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych i opłat 
za 2014r.:
- ilość dłużników
- kwoty zadłużenia
- podejmowanie czynności egzekucyjnych
- wykaz wyegzekwowanych środków
2. Informacja o dotacjach organizacji pozarządowych.
3. Rozpatrzenie propozycji wysokości stawek śmieciowych.

Marzec

1. Ocena pozyskiwania środków zewnętrznych za 2014 r.:
- na zadania bieżące i inwestycyjne np. drogi,
- zbiorowe dla mieszkańców np. szamba ekologiczne , 
utylizacja azbestu.
2. Ocena stanu oświaty w gminie

Kwiecień
1. Wspólna wyjazdowa komisja mająca na celu ocenę stanu 
dróg gminnych po zimie oraz planowanych inwestycji 
i napraw drogowych.

Maj

1. Kontrola funkcjonowania GOPS za 2014 r.:
- analiza zasad przydzielania zasiłków stałych i celowych,
- zasady i kryteria udzielania pomocy.
2. Kontrola rozliczenia dożynek w 2013 r.pomiędzy UG 
GLowno a Urzędem Marszałkowskim.
3. Realizacja wykorzystania środków budżetowych w roku 
2014 w dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa”.

Czerwiec

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią RIO o tym 
sprawozdaniu.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Głowno.
3. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Wójta Gminy Głowno z tytułu wykonania 
budżetu Gminy Głowno za 2014 rok.
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Sierpień

1. Kontrola zwolnień z podatków - kwoty i podmioty.
2. Informacja dotycząca funkcjonowania Środowiskowego 
Domu Pomocy Społecznej w Woli Zbrożkowej.
3. Zapoznanie sie z protokołami pokontrolnymi NIK,  UKS 
i RIO za 2014 r.

Wrzesień
1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Październik

1. Kontrola przetargów za I półrocze 2015 r.
2. Kontrola wydatków w dziale 750 - administracja 
publiczna za 2013 r.
3. Analiza zarządzeń Wójta Gminy Głowno za 2014 r.

Listopad
1. Kontrola realizacji i rozliczeń inwestycji 
przeprowadzonych w 2015 r.
2. Informacja o realizacji podatków za III kwartały 
podatkowe 2015 r.

Grudzień 1. Podsumowanie działalności komisji za 2015 r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2016r .

Do realizacji przez cały rok:

- opiniowanie projektów uchwał,

- praca nad planem zagospodarowania przestrzennego gminy,

- formułowanie opinii i wniosków w zakresie spraw zgłaszanych do komisji.

W uzasadnionych przypadkach pod obrady Komisji mogą być wprowadzone inne 
ważne zagadnienia.
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