
UCHWAŁA NR XVII/114/2015
RADY GMINY JASŁO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z  2015 r.,poz.1515) oraz 
§ 70 ust.1 Statutu Gminy Jasło, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVIII/281/06 z dnia 17 października 2006 
r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasło (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Podk.  z 2012 r., poz. 1724 z dnia 16 
sierpnia 2012 r.) Rada Gminy Jasło postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok w brzmieniu określonym w załącdzniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Jasło

Józef Dziedzic
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/2015

Rady Gminy Jasło

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan pracy /kontroli/ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło na 2016 rok.

Plan pracy /kontroli/ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło na 2016 rok.

Nazwa miesiąca Temat kontroli
Styczeń Opiniowanie projektu budżetu Gminy Jasło na 2016 rok oraz opracowanie 

sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
Luty,
Marzec

Kontrola w zakresie zarządzania aktualnie prowadzonymi projektami przy udziale 
środków zewnętrznych:
- identyfikacja źródeł finansowania
- stan realizacji rozpoczętych projektów,
- propozycje na 2016 rok.
(Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
i kontroli)

Kwiecień,
Maj

Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Jasło za 2015 rok pod kątem 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło.

Czerwiec Kontrola w Referacie Administracyjno-Gospodarczym i Ochrony Środowiska w 
zakresie ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków, prowadzenie postępowania 
administracyjnego w przypadku nie wykonania obowiązków przez właścicieli 
nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Lipiec Przerwa wakacyjna.
Sierpień Kontrola wydatków związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 

na terenie Gminy Jasło za pierwsze półrocze 2016 rok. (Samodzielne stanowisko 
ds. zarządzania kryzysowego)

Wrzesień Kontrola w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w zakresie wpływów 
i wydatków środków uzyskanych za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych za pierwsze półrocze 2016 roku.

Październik Kontrola w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych w zakresie 
wydatków związanych z kosztem dowozu dzieci do szkół w pierwszym półroczu 
2016 roku.

Listopad Kontrola w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury w zakresie 
wydatków związanych z rozbudową budynku Ochronki w Szebniach w 2016 
roku.

Grudzień Opracowanie planu pracy /kontroli/ na 2017 rok.
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