
       Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII / 378 / 10 Rady 

       Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 stycznia 2010 roku 

       w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

       Rady Miejskiej. 

       

 

          PLAN   PRACY 

        Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 

 

 

====================================================================== 

Lp.  Termin   Tematyka posiedzeń i kontroli  

 

       styczeń – listopad   Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie  

    z zakresu działania Komisji. 

 

1. styczeń  1. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji za 2009 r. 

                                    2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. 

3. Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Rymanów 

    z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

    w 2009 roku. 

 

 

2. luty – marzec  1. Kontrola realizacji zadań w zakresie naliczania i poboru podatków 

                                                   oraz udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w 2009 roku. 

      2. Analiza wpływów do budżetu gminy opłat za wynajm Domów 

          Ludowych w 2009 roku. 

 

 

3. kwiecień  1. Informacja inspektora d/s kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy 

    w zakresie zapoznania z wynikami przeprowadzonych kontroli  

    w jednostkach organizacyjnych gminy w 2009 roku. 

2. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2009 rok. 

 

 

4. maj – czerwiec 1. Analiza efektów prac wykonanych w Domach Ludowych  

   w Bziance i Rymanowie Zdroju – Desznie remontowanych  

   w ramach  ,, Programu Odnowa i Rozwój Wsi ''. 

2. Informacja w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu 

    gminy na prace konserwatorskie i resteuratorskie w zabytkowych 

    obiektach sakralnych : Klimkówka, Królik Polski , Rymanów. 

 

     / posiedzenie połączone z wizytacją w terenie / 

 

 

5. sierpień – wrzesień     1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku. 

                                    2. Analiza wydatków poniesionych na promocję Gminy Rymanów. 
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6. październik  1. Informacja Burmistrza Gminy z realizacji ,, Strategicznego  

          Programu rozwoju gospodarczego dla Gminy Rymanów na 

          lata  2007 – 2013. 

      2. Informacja o wykorzystaniu dotacji przedmiotowej przez ZGK 

         za 9 miesięcy 2010 roku 

 

 

 

 

7. listopad  1. Opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych na 2011 rok. 

    2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

                                                    w roku 2010 . 

 

 

 

        

        

 

 


