Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach na 2018 r.
Styczeń
1. Podsumowanie pracy komisji w 2017 r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na 2018 r.
Luty
1. Kontrola przetargu wybranego zadania inwestycyjnego
- Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Oleszycach.
Marzec
1. Analiza projektowanych wydatków na organizację imprez gminnych
wg. kalendarza imprez w 2018 r.
2. Kontrola podatków i opłat lokalnych za 2017 r.(plan i wykonanie,
umorzenia, ew. przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty
należności).
Kwiecień
1. Gospodarka w lasach mienia komunalnego gminy Oleszyce (posiedzenie
wyjazdowe wspólne z Komisją Budżetowo-Gospodarczą).
2. Kontrola sprzedaży mienia gminnego w 2017 r.
3. Przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży w 2018 roku.

Maj
1. Kontrola obiektów sportowych: Oleszyce - stadion sportowy, „Orlik”,
hala sportowa, boisko wielofunkcyjne ).
Czerwiec
1. Kontrola wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2017 r. i planu
finansowego gminy za 2017 r.
2. Wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce.
Sierpień
1. Kontrola wpływów i wydatków w ZGK z uwzględnieniem wody, ścieków
i innych rodzajów działalności za 2018 r. (I półrocze).
2. Analiza wydatków związanych z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz
konserwacji ujęć wody.

3. Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie za 2018 r.
(I półrocze).
Wrzesień
1. Ocena wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach
w 2017 r.
Październik
1. Analiza realizacji wydatków w ramach Miejsko-Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018 r.
2. Analiza sprawozdania finansowego z działalności Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz realizacji świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego oraz 500 plus.
Listopad
1. Kontrola wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2018 r.
Grudzień
1. Kontrola wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
w 2018 r.
Na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Oleszyce, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy komisji,
w formie pisemnej.
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