UCHWAŁA Nr XXXIX/231/2021
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 68 ust. 1 Statutu Gminy
Borowie przyjętego uchwałą Nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018
roku (Dz. Urz. z 2018r poz. 10019) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 w brzmieniu określonym w
załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/231/2021
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
NA 2022 ROK

L.p.
1.

Tematyka posiedzenia



2.
3.




4.

5.

Podsumowanie prac Komisji – przygotowanie sprawozdania z
działalności komisji za rok 2021.
Analiza sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Borowie za 2021 rok
Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.
Zaopiniowanie projektów uchwał:
-w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych,
- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
- w sprawie ustalenia kwoty stanowiącej średnią cenę
sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
- w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Borowie.
 Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Borowie na lata 2023-2034 oraz budżetu gminy na 2023 rok

Termin
marzec
maj
maj

listopad

listopad

6.



Ocena realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.

grudzień

7.



Ustalenie planu pracy na 2023 rok

grudzień

Powyższy plan ma charakter otwarty, stosownie do potrzeb i okoliczności jego zakres może
ulegać zmianie.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/231/2021
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2021 roku

PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
NA 2022 ROK

L.p.

Tematyka posiedzenia

Termin


1.

2.

3.

4.

Kontrola działalności SP ZOZ pod względem:
 udzielania podstawowych świadczeń zdrowotnych,
 prawidłowości gospodarowania mieniem SP ZOZ
 wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2021
rok.
 Kontrola działalności finansowej i stopnia realizacji przyjętych
zadań Gminnego Ośrodka Kultury, w tym Gminnej Biblioteki
Publicznej za rok 2021.
 Kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borowiu w tym ocena stopnia udzielanych świadczeń
mieszkańcom Gminy.


Kontrola stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku
szkolnego.

marzec

marzec

kwiecień

sierpień

Powyższy plan ma charakter otwarty, stosownie do potrzeb i okoliczności jego zakres może
ulegać zmianie.

