
UCHWAŁA Nr  XXXIV/ 176 /2009
Rady Gminy  Chełm  Śląski

z dnia  17 grudnia  2009 roku

w sprawie   zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
                    Chełm  Śląski  na 2010 rok.

                    Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z  późn.zm.) oraz  § 85 
pkt  3  statutu  gminy Chełm Śląski  przyjętego uchwałą  Rady Gminy Chełm Śląski 
nr VIII/56/2003 z dnia 4.06.2003r. z późn. zmianami 

Rada Gminy  Chełm Śląski

u c h w a l a:

§1

Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok zgodnie z treścią załącznika 
do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji  Rewizyjnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                    
                                                                                     Przewodniczący  Rady
                                                                                           Jan  Ochmański

                                                                               
  



                                                                                                 Załącznik 
                                                                                                do Uchwały Nr XXXIV/176/2009

              Rady Gminy  Chełm Śląski
                                                                                                 z  dnia 17 grudnia  2009r.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

1. Rozliczenie zadania pn.: zagospodarowanie terenu wokół boiska KS „Stal”    
  - budowa trybun                   -  styczeń 

2.Rozliczenie zadania pn.: kanalizacja etap „B”                -  luty 
 

3.Zajęcie stanowiska dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu za 
    2009r.   
  - zapoznanie się ze sprawozdawczością  
  - opracowanie wniosku do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla 
     Wójta Gminy                - marzec, kwiecień 

 4.Sprawdzenie realizacji uchwał R.G. oraz zarządzeń W.G. w I kw. 2010r.
   - sprawdzenie rozliczenia remontu ul. Bukietowej i ul. Owocowej  -  maj

5.Sprawdzenie rozliczenia:
  - akcja zima                                                                          -  czerwiec 

                                                           
6.Sprawdzenie rozliczenia wykonania prac w rejonie ul. Podłuże w 2009r.
 a) udzielenie informacji w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych - lipiec

7. Sprawdzenie rozliczenia zadań :
  - przebudowa ul. Błękitnej w 2009r.
  - budowa chodnika ul. Chełmska w 2009r.      -  wrzesień

8.Sprawdzenie rozliczenia wydatków imprez kulturalno-oświatowych w gminie.
               -  październik 

9. Sprawdzenie rozliczenia zadania : przebudowa ul. Górnośląskiej wraz z 
    budową chodnika i odwodnieniem                           - listopad 

10.Opracowanie sprawozdania z działalności K.R. w 2010r. oraz podanie 
     propozycji do planu pracy na 2011r.                 - grudzień 

Inne zadania zlecone przez Radę Gminy.
                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                                            Jan  Ochmański
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