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Nr OR-IV.OO11.00078.2013 Plan pracy
Komisji Rewizyjnej ,

Rady Miejskiej Wodzisławia Sląskiego
na I półrocze2014 roku

Mioslry' uT-ł §kład zespołu
kóntrolnego

SĘczeń
l. Kontrola zadan realizowanych przez ZGMiR

oraz kontrola realizacji zarządzeń Prezydenta

Miasta.

Kontrola dotacji celowych otrzymanych z Powiatu
na zadania bteżące realizowane na podstawie

porozumień, umów pomiędzy jednostkami

samorządu ter;Ąorialnego.

Kontrola kosźów ponoszonych plzęz
przewożników na wywóz odpadów w rozbiciu
na dzielnice w tym kontrola kalkulacji stawki

za wywóz śmieci ldane w sprawozdaniu w formie
tabeli/.

2.

J.

Grażyna Pietyra,
JanCzyżak.

Bozena Capek,
Ryszard Zalewski.

Izabela Kalinowska,
stanisław stachoń.

LuĘ 1. Kontrola środkow ltnansowych przeznaczonych
na działalność sportową dla dzieci i młodziezy w
roku 20 1 3, wydanych z budżetuMiasta.

ż. Kontrola stosowania obowiązujących przepisów
prawa w zakresie przyjmowania pracowników
na stanowiska urzędnicze w jednostkach

or ganizacy jny ch, budZeto wy ch, U r zędzi e Mi asta,

3. Rekontrola wniosków i zalecęń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej za okres ż0II-20I3.

Ryszard Zalewski,
Izńdra Kalinowska.

stanisław stachoń,
Bożena Capek.

JanCzyżak,
Grażyna Pietyra.

marzec 1. Kontrola zadń statutowych i ich zasadność
wykorzystania środkow finansowych
ptzęznaczony ch z budzetu miasta na Wodzisławską
Placowkę Wsparcia Dziennego ,,Dziupla"
w poszczegolnych okresach swej działalności.

ż. Kontrola trybu wyboru firm do Akcji Zima
w Mieście w okresie 2010-2013 /dane

w sprawozdaniu w formie tabeli/.

3. Kontrola wynagrodzeń pracowników w
jednostkach organizacyjnych, budżetowych,
Urzędzie Miasta.

stanisław stachoń,
Ryszard Zalewski.

Izabela Kalinowska,
Bożena Capek.

Grażyna Pietyra,
JanCzyżak,



Kwiecień
1. Kontrola zadań statutowych Straży Miejskiei.

2. Kontrola prowadzonej windykacji przez
merytorycznych pracowników na rzeQz Miasta
prowadzona w stosunku do dłużników i jej
ściągalność.

Kontrola środków finansowych przeznaczonych
na poszczególne dzielnice miasta oraz kontrola
rea|tzacjt zadań rad dzielnic oraz inwestycji.

Bożena Capek,
Ryszard Zalewski.

Izabela Kalinowska,
stanisław stachoń.

Grażyna Pietyra,
JanCzyżak,

Maj Kontrola Stowarzyszenia Misja Nowa Nadziei w
tym zjawiska ubóstwa i bezdomności w Mieście.

2. Kontrola procedury stosowanych przez Wydział
Inwestycji, Architektury i Geodezji
przy oddawaniu gruntów miejskich w dzierżawę.

3. Kontrola zasadności wymeldowań mieszkańców
z lokali mieszkalnych w Mieście.

IzabęIa Kalinowska.
Bożena Capek.

Ryszard Zalewski,
stanisław stachoń.

Grażyna Pietyra,
JanCzyżak.

Czerwiec 1. Opiniowanie wykonania budZetu przez Prezydenta
Miasta Wodzisławia S1. za rck 2013 i uchwalenie
wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta.

ż. Opracowanie planu pracy Komisji
na okres od sierpnia do pażdziemlkaZ}I4r.

cała Komisia

Przewodni cząca Komi sj i Rewizyj nej
Grażfna|ietyra
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