
UCHWAŁA NR XI.142. 2019
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Białej na 2020 rok

Na podstawie art.18a ust.1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 
z późn. zm.1) ) i § 106 ust. 1  uchwały Nr  XIV.182.2012  Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała, ( 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, z 2018 r. poz. 1603, 2850, 3503 i z 2019 r poz. 2963 ) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2020 rok.

Lp. Termin Tematyka
2. m-c kwiecień 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 r. 

2.Kontrola ewidencji środków trwałych i przedmiotów nisko-cennych
w jednostkach pomocniczych gminy oraz zabezpieczenia mienia gminy
w dyspozycji podmiotów współpracujących.

3. m-c maj I posiedzenie komisji
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.
II posiedzenie komisji
1. Badanie sprawozdań finansowych Gminy Biała za 2019 r.
2. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2019 r.
3. Sporządzenie wniosku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2019 r.

3 . m-c wrzesień 1. Kontrola wybranych wydatków inwestycyjnych - w tym procedury przetargowej przy
zlecaniu dokumentacji i robót związanych z  zadaniami inwestycyjnymi przy budowie 
ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta.
2. Ocena wykonania budżetu gminy Biała za I półrocze 2020 roku.

4. m-c 
październik

1.Ocena realizacji w 2020 roku remontów placówek oświatowych.
2.Analiza ściągalności należnych wpłat z tytułu czynszu za I pierwsze półrocze 2020 r.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
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