Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXI/2176/2008 z dnia
31 stycznia 2008r.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2008r.
Lp. Termin

Tematyka posiedzenia

1.

1.Informacja nt. pozyskiwania przez
gminę i instytucje gminne środków z
krajowych i unijnych funduszy
(POK,MiG Biblioteka,Muzeum,
Burmistrz
ZBK,ZWiK, ZEC ,PTBS,GZOi W)
2.Zapoznanie się z wybraną dokumentacją

luty 2008r.

odp. za
przyg. mat.

forma

pisemna

finansową w UM ( zalecenia RIO)
2.

marzec 2008r. 1.Zapoznanie się i analizą programu
oszczędnościowego w UM i jednostkach

Burmistrz

pisemna

organizacyjnych w związku z
przekształceniami i reorganizacją.
2.Poznanie nowego regulaminu
organizacyjnego w UM , zatrudnienie w
UM i jednostkach org.
3. Zapoznanie się z zobowiązaniami i
naleŜnościami gminy i jej spółek za
2007r.
3.

kwiecień
2003r.

1Analiza sprawozdania z wykonania
budŜetu Gminy Prudnik za 2007r.
2.Promocja gminy- koszty promocji,
efekty, telewizja kablowa ( analiza
zobowiązań wynikających z umowy)
3.Realizacja zamówień publicznych w

pisemna

Burmistrz

pisemna

UM.
4.Przegląd wybranych dokumentacji
przetargowych.
5.udział członków komisji w pracach
przygotowawczych do przetargu
(przygotowanie dokumentacji ), udział w
przetargu.
6.Kontrola realizacji inwestycji – udział
członków komisji w odbiorach.

4.

maj 2008r.

1. Gospodarowanie mieniem
komunalnych :
- informacja nt. uzyskanych środków
finansowych pochodzących ze sprzedaŜy
mienie ( lokale mieszkalne , uŜytkowe,
garaŜe ) za 2007r.i I półr. 2008r.
2.Przygotowanie wspólnie z UM
informacji na temat posiadanych lokali
mieszkalnych i uŜytkowych ( rodzaj ,
wielkość , adresy).
3.Przygotowanie gminy do realizacji
ścieŜek rowerowych .
4. Informacja nt remont budynku w
Wieszczynie i Białego Domu.
2.Sprawy bieŜace komisji.

5.

czerwiec
2008r.

1.Informacja ZWiK w spr: działalności
zespołu do realizacji kanalizacji sołectw
w gminie.
2. Rewitalizacja Parku Miejskiego .
3. Realizacja punktu informacji
turystycznej.

6.

sierpień
2008r.

1.Wyjazdowe posiedzenie komisji na
teren prowadzonych inwestycji.

pisemna

2. Udział przedstawicieli komisji na
zebraniach wiejskich, spotkaniach z
mieszkańcami ( zebrania spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot mieszk.).
3. Przedstawienie wniosków.

7.

wrzesień

1.Realizacja inwestycji gminnych.

Burmistrz

pisemna

8.

9.

2008r.

2.Informacja nt. przygotowania
dokumentacji remontowej romskich lokali
mieszkalnych.

październik
2008r.

1.Informacja GZOiW na temat remontów
i bezpieczeństwa dzieci w placówkach
oświatowych
- remonty, doŜywianie, stypendia,
zapomogi.
2.działalność świetlic działających przy
szkołach 9 trudności, wyposaŜenie).

listopad
2008r.

1.Analiza skarg , które wpłynęły do UM i
instytucji gminnych.
2.Sprawy bieŜące komisji.

10.

grudzień
2008r.

1.Analiza realizacji wniosków
zgłoszonych przez radnych
.
4.Sprawy bieŜące komisji.

pisemna

Przewodniczący Komisji
Ryszard Kwiatkowski

