UCHWAŁA NR V/48/19
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 1000, 1349 i 1432) oraz §32 ust. 1 i §46 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 9762), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Nadzór nad realizacją planu powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Cichal

Podpisany

Załącznik do uchwały Nr V/48/19
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 24 stycznia 2019 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 ROK
1. Analiza wykonania inwestycji za rok 2018.
2. Analiza umorzeń podatkowych dokonanych przez Burmistrza za rok 2018.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2018.
4. Analiza sprawozdania finansowego gminy za rok 2018.
5. Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady
Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego.
6. Analiza raportu o stanie gminy przygotowanego przez Burmistrza.
7. Analiza i wydanie opinii na temat raportu o stanie Gminy przygotowywanego przez Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego.
8. Analiza dokumentacji z zewnętrznych kontroli i audytów przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim oraz
w podległych jednostkach.
9. Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowego zakładu budżetowego. Jednostki
i zakresy kontroli zostaną ustalone na podstawie harmonogramu
10. Kontrola wybranych procedur i postępowań przetargowych.
11. Kontrola wybranych inwestycji gminnych.
12. Kontrola GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim.
13. Kontrola z wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych podczas prowadzenia kontroli
w roku 2019.
Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany tematów ujętych w planie pracy oraz przeprowadzenia kontroli
nie ujętych w w/w planie.

Podpisany

UZASADNIENIE
Zgodnie z §32 ust. 1 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego
planu pracy zatwierdzanego przez Radę.

Podpisany

