
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2017 rok 
o następującej treści:

Lp. Zadania komisji Termin realizacji

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów, będących 
przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej.

Posiedzenie przed każdą 
sesją

2. Analiza inwestycji zrealizowanych w 2016 r. na podstawie wybranej 
inwestycji. Styczeń

3.

Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2016 r., w tym:
- ilości dłużników,
- kwoty zadłużenia,
- podejmowanych czynności egzekucyjnych i uzyskanych efektów,
- zwolnień i umorzeń podatkowych.

Luty

4.

1. Kontrola w Namysłowskim Ośrodku Kultury dotycząca wydatków na 
organizację Dni Namysłowa i dożynki gminne w 2016 r., w ramach środków 
przekazanych z gminy na działalność NOK.
2. Informacja na temat utrzymania świetlic wiejskich.

Marzec

5.
Informacja o kosztach poniesionych w ramach realizacji projektu 
pn. „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego Stobrawskiej 
Strefy Rekreacji i Rehabilitacji na obszarze Ziemi Namysłowskiej”.

Kwiecień

6. 1. Analiza wydatków funduszu sołeckiego za 2016 r.
2. Analiza funkcjonowania Straży Miejskiej. Maj

7. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2016 r. 
i wypracowanie stanowiska komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza. Czerwiec

8. Informacja na temat reformy oświatowej dotyczącej wygaszania gimnazjów. Wrzesień
9. Sprawozdanie z działalności spółek gminnych (Ekowod, ZAN, ZEC). Październik
10. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 r. Listopad

11. 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
2. Opracowanie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Grudzień

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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