
UCHWAŁA NR 759/VII/17
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 rok

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Namysłowie na 2018 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. Kontrola dwóch wybranych przetargów przeprowadzonych na podstawie 
prawa zamówień publicznych. Styczeń

3.
1. Informacja o stanie i funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Namysłów za 2017 rok.
2. Wsparcie gminnych zadań inwestycyjnych funduszami pozabudżetowymi.

Luty

4.
Zapoznanie się ze stanem dróg oraz utrzymaniem dróg powiatowych, 
gminnych (komisja wyjazdowa). Marzec

5. Funkcjonowanie spółki NOSIR za 2017 rok. Kwiecień

6.
Informacja o stanie odbioru odpadów komunalnych przez spółkę Ekowod 
i napotkanych trudnościach. Sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Maj

7.
1. Analiza funkcjonowania spółek ZAN i ZEC za 2017 rok.
2. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2017 rok oraz 
wypracowanie stanowiska Komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Czerwiec

8.
Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego z budżetu gminy Namysłów za 2017 rok.

Wrzesień

9.
Informacja na temat dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości 
stanowiących mienie gminy za 2017 i I półrocze 2018 roku. Październik

10. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2019 rok. Listopad

11. 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
2. Opracowanie rocznego planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 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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