
                                              Plan pracy                                                
  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sandomierza 
          na 2009 rok 
 
L.p.  

                     T r e ś ć   z a d a n i a 
     Termin                
   wykonania 
     (kwartał) 
 

  1                                2                 3 
1. Opracowanie Planu pracy Komisji na 2009 rok. 

 
                I 

2. Przygotowanie opinii do projektu budŜetu miasta na 2009 
rok. 
 

                I 
 

3. Ocena wykonania budŜetu miasta za 2008 rok i sporządzenie 
wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Sandomierza za 2008 rok. 
 

 
             I - II  
 

4.  Ocena wykorzystania dotacji udzielonych z budŜetu miasta 
za 2008 rok. 
 

               III 

5.  Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie organów 
 i jednostek samorządu miejskiego. 

        na bieŜąco 

6. Ocena ściągalności naleŜności podatkowych i opłat 
czynszowych oraz stosownych procedur wobec dłuŜników. 
 

               II 

7. Ocena realizacji zadań przez zakłady (jednostki) budŜetowe 
Miasta za I półrocze’2009. 
 

               III 

8. Ocena celowości wydatków budŜetowych związanych  
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i patologii społecznej na 
terenie miasta. 

              IV 

9. Ocena gospodarki mieniem Miasta (sprzedaŜ, zakup, 
dzierŜawa, uŜytkowanie wieczyste) za 2008 rok. 

              IV 

10. Realizacja zadań dodatkowych zleconych przez Radę Miasta. 
 

     na bieŜąco 

11. Udział członków Komisji w róŜnych formach szkolenia. 
 

     na bieŜąco 

12. Sprawozdanie z działalności Rad Nadzorczych w jednostkach 
podległych Gminie Sandomierz 

         II - IV 

13.  Kontrole Komisji Rewizyjnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do   
  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 

Według załącznika  
Nr 1 do planu pracy 
Komisji Rewizyjnej 

 
 
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty został na XXIX Sesji Rady Miasta Sandomierza  
w dniu 11 lutego 2009 roku, Protokół Nr XXIX/2009. 
  



                                                                                                                             Załącznik Nr 1  
                                                                                            do planu pracy Komisji Rewizyjnej 
 
 
                Tematyka kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2009 roku 
 
 
L.p.  

                     T r e ś ć   z a d a n i a 
     Termin                
   wykonania 
     (kwartał) 
 

  1                                2                 3 
1. Działalność T.B.S(Towarzystwo Budownictwa Społecznego) 

od chwili powołania. 
a) poniesione koszty i uzyskane efekty, 
b) ocena pracy Zarządu Rady Nadzorczej. 

 

                 
 
              II 

2. Sprawdzenie planu i wykonania budŜetu w latach 2006 -2008 
(wyznaczonych działach przez Komisję Rewizyjną) 

              II 

3. Pozyskiwanie środków unijnych i innych (np. z central 
sportowych, Wojewódzkiego funduszu Ochrony  
Środowiska itp.) na rozwój Gminy Sandomierz – inwestycje, 
modernizacje, rewitalizacje, turystyka, dziedzictwo 
kulturowe itp. w latach 2007 – 2009 

a) prawidłowość złoŜonych wniosków 
b) prawidłowość zagospodarowania środków 
c) uzyskane efekty 

 

                 
  
 
 
               III 

4. Sprawdzić udokumentowanie i rozliczenie środków Gminy 
Sandomierz przeznaczonych z budŜetu na 2008 jako dotacje 
celowe (grupy wskazane przez Komisję Rewizyjną) 

a) zasadność przyznania środków  
b) uzyskane efekty 
 

               III 

5. Działalność Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej  
(w zakresie udzielonej dotacji przez Gminę Sandomierz) 

a) celowość wydatkowanych środków 
b) uzyskane efekty 
c) ocena pracy Rady Nadzorczej – desygnowanych 

przedstawicieli Gminy Sandomierz 

 
          
              III 

6.  Przetargi – zamówienia publiczne (sprawdzić kilka 
przetargów według wyboru Komisji Rewizyjnej) 

a) ogłoszenie przetargów - warunki 
b) prawidłowość wyboru oferty 
c) powołanie komisji przetargowych do wyboru 

najlepszych ofert 
 
 
 

              IV    



7.  Gospodarka lokalowa 
a) wykorzystanie lokali komunalnych w latach 2007 – 

2009 
b) pustostany 
c) zaległości czynszowe i ich ściągalność 
d) przestrzeganie przepisów w zakresie przydziału 

mieszkań komunalnych i socjalnych 
 

              
     
 
 
         IV 

 
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty został na XXIX Sesji Rady Miasta Sandomierza  
w dniu 11 lutego 2009 roku, Protokół Nr XXIX/2009. 
 


