
UCHWALA NR 42NIl019
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 3Ostycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r.
poz. 994 ze. zm.) oraz § 128 ust. l Statutu Miasta i Gminy Serock stanowiącym załącznik do uchwały
Nr 3781XU2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2013r. poz. 12936), zmienionej uchwałą Nr 1951XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
30 marca 2016 r., uchwałą Nr 3861XXXVI/20 17 z dnia 30 października 2017r., oraz uchwałą
Nr 535/Ll/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 października 2018r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje

§ l. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Serocku w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 ISr.
poz. 994 u. zm.) rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych gminy iw tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zgodnie
z § 128 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Serock z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr 3861XXXVU2017
z dnia 30 października 2017r., oraz uchwałą Nr 535/LI/20 18 Rady Miejskiej w Serceku z dnia
29 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie gminy Miasto i Gmina Serock,
Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy.
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Załącznik do uchwały Nr 42/V/2019
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Termin Tematyka posiedzenia

Styczeń l. Opracowanie planu pracy na 2019 rok.
2. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. realizacji zaleceń
wynikających z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta
i Gminy w roku 2018 (dotyczy to np.: RIO, Izby Skarbowej, N1K i innych
jednostek) oraz jednostkach organizacyjnych gminy.

Luty l. Realizacja funduszu sołeckiego w2018r., prawidłowość wydatkowania
i rozliczania funduszu zgodnie z wnioskiem składanym przez sołectwa.
2. Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r.
3. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. realizacji uchwał Rady
Miejskiej podjętych w 2018 r.

Marzec - l. Przygotowanie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej związanych
- Kwiecień z kontrolą wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock w 2018 roku.

2. Powołanie zespołów kontrolnych do prac nad sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2018 r.
3. Prace zespołów kontrolnych - sprawdzan ie prawidłowości wykonania
budżetu za 2018 rok w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy.
4. Wysłuchanie informacji zespołów kontrolnych oraz analiza zastrzeżeń
dotyczących wykonania budżetu 2018 r. wniesionych przez zespoły kontrolne.
5. Kontrola realizacji zadań w zakresie dowożenia dzieci do szkół.

Maj- l. Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań i funkcjonowania Ośrodka
Czerwiec Sportu i Rekreacji.

2. Sporządzenie do RIO opinii w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok oraz
przygotowan ie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Serock za 2018 rok. (termin do tS czerwca).
3. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego RIO w sprawie dotyczącej
wykonania budżetu za 2018 r. oraz przedstawienie Radzie Miejskiej opinii
wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
4. Stanowisko Komisji w sprawie opracowanego przez Burmistrza raportu
o stanie gminy.

Lipiec l. Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań i funkcjonowania Centrum
Kultury i Czytelnictwa.

Sierpień l.Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań Referatu Administracyjno-
Gospodarczego UMiG.

Wrzesień J. Stanowisko Komisji w sprawie przedłożonej przez Burmistrza informacji
dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze.

Październik l. Kontrola realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 r.

Listopad 1. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na rok 2020 i wydanie opinii.

Grudzień J. Kontrola sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
2. Podsumowanie pracy Komisj i w roku 2019.
3. Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
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