
Uchwała Nr V/28/2007
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 25 stycznia 2007 roku

w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
          w Karczewie

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt 6 
Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą  Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w 
Karczewie z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 218, poz. 
5619) - Rada Miejska w Karczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan pracy na 2007 rok , przedłożony przez Komisję Rewizyjną 
w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko



Załącznik 
                                                                                                      do 
Uchwały Nr V/28/2007                       

                                                                                                      Rady Miejskiej  w Karczewie
                                                                                                      z dnia 25 stycznia 2007 roku

Plan pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Karczewie na 2007 rok

1. Opracowanie Regulaminu Pracy Komisji.
2. Kontrola  wykonania  uchwał  Rady  Miejskiej  w  Karczewie  oraz  zarządzeń 

Burmistrza  Karczewa za 2006 r.
3. Kontrola wykonania budżetu Gminy Karczew za 2006 rok.
4. Kontrola  jednostek  budżetowych  Gminy  oraz  osób  prawnych,  jednostek 

nieposiadających  osobowości  prawnej  a  także  jednostek  pomocniczych 
Gminy:
- przeprowadzenie kontroli w zakresie kosztów zatrudnienia, umowy o pracę, 
  zlecenie lub umowy o dzieło pracowników w placówkach oświatowych w   
  zakresie obsługi kadr i finansów;
- wykonanie kontroli terminowości przekazywania środków finansowych   
  przez Gminę dla  placówek oświatowych na płace i pochodne;
- przeprowadzenie  kontroli w zakresie wysokości przekazywanych środków 
  finansowych przez Gminę  dla placówek oświatowych na wykonywanie   
  modernizacji i remontów;
- przeprowadzenie  kontroli w placówkach oświatowych w zakresie
  realizacji zaleceń stacji sanitarno- epidemiologicznej i kontroli     
  przeciwpożarowej;
- przeprowadzenie  kontroli w Grupie Remontowo-Budowlanej w zakresie    
  kosztów zatrudnienia a także ilości wykonywania prac i kosztów ich     
  wykonania oraz kontrola sposobu rozliczania opłat za wodę;
- przeprowadzenie  kontroli w Urzędzie Miejskim w Karczewie w zakresie    
  kosztów i struktury zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach pracy      
  oraz umowy  zlecenia.

5.  Kontrola jednostek stowarzyszeniowych otrzymujących dotację z budżetu    
 Gminy za rok 2006.

6.  Przeprowadzenie  kontroli w zakresie pozyskiwania środków finansowych   
 przez Gminę z zewnątrz.

7.  Kontrola jakości prac przygotowawczych do realizacji inwestycji i   



 dokumentacji przetargowych oraz  powykonawczych z uwzględnieniem   
 podejmowania decyzji, odpowiedzialności za decyzje i ich realizację,    
 kontrola umów.

8.  Przeprowadzenie kontroli w zakresie wydanych decyzji o umorzeniu       
 podatków lokalnych, w tym od nieruchomości, środków transportu i podatku 
 rolnego.

9. Przeprowadzenie kontroli  w zakresie sposobu  gospodarowania mieniem   
 komunalnym ( w tym  sprzedaży mienia w stosunku do środków   
 zaplanowanych w budżecie).

10.Kontrola dokumentacji inwentaryzacyjnej majątku Gminy.
11.Kontrola  aktualnej  sytuacji formalno-prawnej nieruchomości położonej
     w Otwocku Małym przy ul. Częstochowskiej (Traktoroeksport).
12.Kontrola  wykonania  budżetu, uchwał Rady Miejskiej w Karczewie oraz    
     zarządzeń Burmistrza Karczewa za I półrocze 2007 r.
13.Bieżąca analiza wpływających skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu i 
     jednostek budżetowych Gminy.
14.Inne kontrole zlecone przez Radę Miejską w Karczewie.
15.Przeprowadzenie kontroli działalności burmistrza jako pełniącego funkcję

 zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w Komunalnym      
 Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółki z ograniczoną   
 odpowiedzialnością.

Przewodnicząca
  Rady Miejskiej w Karczewie

mgr Danuta Żelazko


