Projekt
DRUK Nr 353
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713
i 1378) oraz §32 ust. 1 i §46 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1330)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 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.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia....................2021 r.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2020 ROK
1. Analiza wykonania inwestycji gminnych w roku 2020.
2. Analiza umorzeń podatkowych dokonanych przez Burmistrza za rok 2020.
3. Analiza wykonania budżetu za rok 2020.
4. Analiza sprawozdania finansowego gminy za rok 2020.
5. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza za rok 2020.
6. Kontrola odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych latach 2019-2021.
7. Analiza dokumentacji z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz audytów przeprowadzonych w Urzędzie
Miejskim oraz w podległych jednostkach w latach 2019-2020.
8. Kontrola stanu realizacji Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania i sprzedaży
nowopowstałych lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 171 w Ożarowie Mazowieckim wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowieckim.
9. Kontrola wydatkowania funduszy sołeckich za rok 2019 i 2020.
10. Kontrola wybranych inwestycji gminnych prowadzonych w latach 2018-2020:
ütermomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
ütermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim.
üzakup, modernizacja i koncepcja rozbudowy przedszkola przy ul. Hallera w Ożarowie Mazowieckim.
11. Kontrola realizacji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i remontów na wybranych gminnych placach
zabaw.
12. Kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych podczas prowadzonych kontroli
w latach 2019-2020.
13. Kontrola wybranych jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki i zakresy kontroli zostaną ustalone na
podstawie harmonogramu.
14. Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim.
15. Kontrola Gminnego
Mazowieckim.

Samodzielnego

Publicznego
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Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany tematów ujętych w planie pracy oraz przeprowadzenia kontroli
nie ujętych w w/w planie. Dodatkowo komisja warunkuje wykonanie poszczególnych czynności kontrolnych,
szczególnie związanych z wyjazdami do kontrolowanych jednostek i spotkaniami z pracownikami tych
jednostek, od obowiązujących obostrzeń pandemicznych.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z §32 ust. 1 Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego
planu pracy zatwierdzanego przez Radę.
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