Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleszycach na 2021 r.
Styczeń
1.Podsumowanie pracy Komisji w 2020 r.
2. Opracowanie planu pracy na 2021 r.
Luty
1. Informacja o funkcjonowaniu spółki z. o. o pn. „Zakład Usług Komunalnych
i Rolniczych” w Oleszycach w 2020 r.( posiedzenie wspólne z Komisją BudżetowoGospodarczą i Komunalną oraz Skarg Wniosków i Petycji).
Marzec
1. Kontrola podatków i opłat lokalnych za 2020 r.(plan i wykonanie, umorzenia, ew.
przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty należności).
2. Kontrola ściągalności podatków i opłat lokalnych za 2020 r. w tym ściągalność opłat
za gospodarowanie odpadami.
Kwiecień
1. Informacja Kierownika ZGK z realizacji przychodów i rozchodów z gospodarki
wodnej, ściekowej oraz pozostałych rodzajów działalności za 2020 r.
2. Informacja z realizacji gospodarki odpadami na terenie gminy Oleszyce w 2020 r.
( posiedzenie wspólne z Komisją Budżetowo- Gospodarczą i Komunalną)
Maj
1. Analiza projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
2. Informacja Burmistrza dotycząca kosztów funkcjonowania oświaty w kontekście
otrzymanej subwencji oświatowej w 2020 r.
( posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych , Komisją
Budżetowo – Gospodarczą i Skarg ,Wniosków i Petycji).
Czerwiec
1. Kontrola wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2020 r. i planu finansowego gminy
za 2020 r.
2. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Oleszyce.
Lipiec
1. Gospodarka w lasach mienia komunalnego gminy Oleszyce (posiedzenie wspólne
Komisji stałych).
Sierpień
1. Informacja nt. warunków umowy, konserwacji oświetlenia ulicznego w Gminie
Oleszyce - wspólne posiedzenie z Komisją Budżetowo - Gospodarczą

Wrzesień
1. Ocena wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2020 r.
2. Analiza informacji w zakresie sprzedaży mienia gminnego w 2020 r.
Październik
1. Zapoznanie się z realizacją inwestycji na terenie gminy Oleszyce – wspólnie z Komisją
Budżetowo – Gospodarczą i Komunalną).
2. Informacja o pozyskanych przez gminę Oleszyce w 2020 r. środków pozabudżetowych.

Listopad
1. Kontrola wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2020 r.
2. Analiza realizacji wydatków w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2020 r.

Grudzień
1. Kontrola
w 2020 r.

wydatków

na

utrzymanie

ochotniczych

straży

pożarnych

Plan pracy jest otwarty i istnieje możliwość modyfikacji planu.
Ponadto tematyka posiedzeń obejmuje każdorazowo;
- opiniowanie materiałów sesyjnych,
- sprawy różne
Materiały i opracowania winny być przygotowane na piśmie i przekazywane członkom Komisji za
pośrednictwem Biura Rady Miejskiej na 7 dni przed posiedzeniem Komisji..

Przewodniczący
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