
 

 

   Projekt 

                                                                                                   

Uchwała Nr …. / …. / 2020 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2020 Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Opatowie. 

 

 

      Na podstawie art. 18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.  

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm. ), § 25 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Opatowie stanowiącego załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr 

X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w  sprawie  uchwalenia  Statutu  

Gminy  Opatów  ( Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Opatowie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

 

Zatwierdza się plan pracy na rok 2020 przedłożony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  

w Opatowie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opatowie 

 

( mgr Beata Wrzołek ) 

 

 

 

 



 

 

 
 
Załącznik  

do uchwały Nr …./…./2020  

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie na rok 2020 

 

Lp. Tematyka posiedzeń Termin 
Przygotowanie 

materiałów 
Realizacja 

I 

- przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 

- informacja i ocena działalności PGKiM Sp. z o.o. w Opatowie pod kątem 

świadczonych usług, zaopatrzenia w wodę, dostarczania ciepła, 

egzekwowanie opłat oraz  podejmowane środki w celu ewentualnego 

ściągnięcia należności, ocena wyjaśnienia zarządcy wodociągu Opatów 

dotyczącego twardości dostarczanej wody oraz plan ewentualnego 

zabezpieczenia dostaw wody w sytuacji braku możliwości dostaw wody z 

jedynego ujęcia wody w Leszczkowie zaopatrującego znaczną część gminy 

Opatów  

- inne sprawy bieżące 

I kwartał 

Komisja Rewizyjna 

PGKiM Sp. z o .o. 

Komisja Rewizyjna 
Komisja Rewizyjna 

II 

 - informacja z wykonania budżetu za 2019 rok 

- wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

- wniosek o wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Opatów 

- inne sprawy bieżące 

II kwartał 

Referat Finansowy 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna 
Komisja Rewizyjna 

III 

- kontrola oraz ocena pod kątem dostępności i użytkowania świetlic, placów 

zabaw, siłowni zewn. itp. działających na terenie Gminy Opatów 

- informacja dot. wydatków ponoszonych na świetlice w 2019r. 

- inne sprawy bieżące 

III kwartał 

Referat Finansowy 

Komisja Rewizyjna 

 
Komisja Rewizyjna 

IV 

- ocena skutków finansowych ponoszonych przez Gminę związanych z 

odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Opatów – ocena funkcjonowania Ustawy śmieciowej za trzy kw. 2020 r. 
(ankieta wśród losowo wybranej grupy mieszkańców) 

- podsumowanie działań Komisji Rewizyjnej za 2020 rok 

- inne sprawy bieżące 

IV kwartał 

Referat Finansowy 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący Komisji 

     / Wiesław Suska / 


