
UCHWAŁA NR XXVIII.287.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 9 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art.18a ust.1 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875,2232 i z 2018 r. poz.130)  oraz § 106 ust 1  uchwały Nr  XIV.182.2012  Rady Miejskiej w Białej z dnia 
28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała, zmienionej uchwałami Nr XXVII.305.2013r. 
z dnia 15 listopada 2013 r. , Nr XXXII.368.2014 z dnia 12 września 2014 r., Nr X.87.2015 z dnia 29 września 
2015 r. i Nr XVIIII.179.2016 ( Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1190; z 2013 r., poz. 253, z 2014 r. poz. 2073, z 2015 
poz. 2170, z 2016 r. poz. 2433)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok.

Lp. Termin Tematyka
1. m-c luty 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 r. - przyjęcie sprawozdania z prac 

Komisji w 2017 r.
2. Kontrola realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej 2017 r. z wizytą u wybranego 
beneficjenta.

2. m-c kwiecień 1. Kontrola zasadności dofinansowania przez gminę pobytu mieszkańców gminy Biała
w domach pomocy społecznej w 2017 r. z wizytą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej
2. Kontrola dochodów gminy w zakresie zwolnień i umorzeń podatków w 2017 r.

3. m-c maj 2. Kontrola wybranych wydatków inwestycyjnych - w tym procedury przetargowej przy 
zlecaniu dokumentacji i robót związanych z aktualnymi zadaniami inwestycyjnymi; „Śląsk 
bez granic..."oraz "Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej"

3 . m-c maj 1. Kontrola prawidłowości wykonania budżetu Gminy za 2017 r i zmian w tym zakresie
2. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Biała za 2017 r.
3. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2017 r.
4. Sporządzenie wniosku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.

4. m-c sierpień / 
wrzesień

1.Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. w tym wydatków z funduszu wpłat 
mieszkańców na gospodarkę odpadami.
 2.Realizacja załatwiania skarg i wniosków oraz wniosków i interpelacji radnych 
  w mijającej kadencji Rady Miejskiej

5. m-c 
październik

1. Kontrola prawidłowości i stanu zaawansowania wydatków z funduszu sołeckiego
w 2018 r.  na wybranych przykładach
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r. i całą  kadencję - przyjęcie 
sprawozdania z prac komisji w 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Robert Roden
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