UCHWAŁA NR …………………….
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia

2018r

zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz stałych
Komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2018 rok
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. 2018 r., poz. 130) Rada
Miejska w Zabłudowie postanawia, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/305/2018 z dnia 14 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Zabłudowie na 2018 rok,
załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Projekt uchwały wniesiono pod obrady sesji w związku z wnioskiem radnego Pawła
Dobieckiego o przeprowadzenie kontroli:
1) rzetelności działań Burmistrza w zakresie wypełniania zapisów umów wobec podmiotów,
które w 2017 roku pełniły usługi bieżącego utrzymania dróg, w tym głównie dowozu
i rozłożenia kruszywa drogowego i jego jakościowej zgodności z wymaganiami gminy
zapisanymi w specyfikacji.,
2) rzetelności działań Burmistrza zmierzających do ustalenia podmiotów odpowiedzialnych
za niewłaściwe wykonanie budowy drogi gminnej Zabłudów – Kolonia Zabłudów do
mostu na rzece Rudni oraz wyciagnięcia wobec nich konsekwencji;

Sporządziła : Joanna Jakoniuk

Załacznik
PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY
MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
na 2018 rok
Kwartał I
1) Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
2) Kontrola problemowa wydatkowania środków z budżetu gminy Zabłudów na
funkcjonowanie transportu publicznego, dojazdu pracowników oraz delegacji
służbowych.
Kwartał II
3) Kontrola wykonania budżetu gminy Zabłudów za 2017 rok wraz z określeniem wniosku
w sprawie absolutorium;
4) Kontrola problemowa egzekwowania zobowiązań i umorzeń podatkowych w 2017 roku;
5) Kontrola problemowa rzetelności działań Burmistrza w zakresie wypełniania zapisów
umów wobec podmiotów, które w 2017 roku pełniły usługi bieżącego utrzymania dróg,
w tym głównie dowozu i rozłożenia kruszywa drogowego i jego jakościowej zgodności
z wymaganiami gminy zapisanymi w specyfikacji.
Kwartał III
1. Kontrola problemowa rzetelności działań Burmistrza zmierzających do ustalenia
podmiotów odpowiedzialnych za niewłaściwe wykonanie budowy drogi gminnej
Zabłudów – Kolonia Zabłudów do mostu na rzece Rudni oraz wyciagnięcia wobec
nich konsekwencji;
2. Kontrola problemowa wydawania decyzji warunkach zabudowy w 2017 roku;
3. Kontrola problemowa realizacji budżetu gminy Zabłudów za I półrocze 2018 roku
Kwartał IV
1) Podsumowanie prac Komisji w VII kadencji samorządu.

