
Zał. Nr 1 do uchwały XIV/ 121  / 08  Rady Miejskiej
w Rymanowie z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie
zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Miejskiej na 2008 rok.

P L A N    P R A C Y

            Komisji  Rewizyjnej  na  2008  rok.

======================================================================
Lp.    Termin  posiedzenia Tematy posiedzeń i kontroli Komisji

styczeń – grudzień Opiniowanie projektów uchwał Rady
Miejskiej z zakresu działania Komisji.

      1. Styczeń Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji
za 2007 rok.
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

2. luty Kontrola Referatu Oświaty, Zdrowia i Kultury w zakresie 
realizacji zadań Statutowych ze zwróceniem uwagi na 

                                                           wykorzystanie i rozliczenie otrzymanych dotacji z budżetu
Gminy w 2007 roku.

3. marzec       Kontrola dochodów i wydatków Gminy Rymanów za 2007r.  
 Kontrola wykonania wybranych uchwał Rady Miejskiej
w Rymanowie pod kątem przygotowania wniosku Komisji 
o udzielenie Burmistrzowi Gminy  absolutorium.  

4. kwiecień Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  za 2007 rok.

Kontrola działalności Burmistrza Gminy w zakresie 
realizowanych inwestycji gminnych i remontów ujętych
w programie gospodarczym na okres V kadencji Rady.

5. czerwiec Kontrola działalności Burmistrza Gminy w zakresie 
 prowadzenia gminnej ewidencji zabytków.

6. sierpień Sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy
za I półrocze 2008 roku.

Informacja dotycząca prognoz demograficznych w Gminie
Rymanów – szanse i zagrożenia dla funkcjonowania
placówek oświatowych w Gminie.
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7. wrzesień Kontrola wykorzystania i sposobu rozliczania otrzymanych w 
2008 roku dotacji na zadania zlecone w trybie  ustawy o        
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kontrola realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rymanowie zadań Gminy z zakresu świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych.

8. październik Kontrola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowej z budżetu
Gminy Rymanów w 2008 roku.

Kontrola Referatu Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy
w  zakresie :
1/ naliczania i poboru podatków oraz udzielania ulg
    i zwolnień,
2/ wpływów za najem lokali znajdujących się w dyspozycji
    sołectw i osiedla.

9. listopad Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 rok.
Informacja z zakresu funkcjonowania Straży Miejskiej i
poniesionych nakładach finansowych na jej działalność.

10. grudzień Analiza projektu budżetu Gminy Rymanów na 2009 rok.
Podsumowanie pracy Komisji w 2008 roku.
Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.


