
PROJEKT

UCHWALA Nr....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia .....

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023 rok

Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 559 ze zm) oraz $39 i g44 Uchwaly Nr XXXIyl24gl202l
Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 25 listopada202l roku w sprawie uchwalenia statutu

miasta i gminy (Dz. lJrz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10866) Rada Miejska w Sochocinie

uchwala, co nastgpuje:

$1. Uchwala sig "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023

rok", w brzmieniu zal1cznikado niniejszej uchwaly.

$2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

SPRAWDZONO
FORMAL



Zal4cznik
UCHWALY Nr ...
RADY MIEJSKIEJ W
SOCHOCINIE
z dnia .......r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

na 2023 rok

Lp. Termin Temat
posiedzenia

Uwagi

1. Marzec
1. Dokonanie analizy dzialalnoSci Grninnej Komisji

Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych za 2022
rok.

2. Analiza infonnacji dotycz4cych stanu zalegloSci
podatkowych wraz z analizq infonnacji dotycz4cych
zastosowania zwolnieri i umorzeti podatkowych
wedlug stanu na dzieh 31.12.2022.

3. Sprawozdanie z dzialalnoSci Kornisji Rewizyjne-i Rady

Miejskiej w Sochocinie.
4, Sprawy bieLace.

., Maj
1. Analiza raportu Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

o stanie miasta i gminy w tym realizacjg polityk,
program6w i strategii, uchwal rady gminy i budZetu

obywatelski ego za 2022 rok.

Analiza sprawozdania z wykonania budZetu miasta
i gminy oraz sprawozdania finansowego miasta
igminy 2a2022.

Analiza sprawozdania z wykonania planu
finansowego Miejsko - Gminnego OSrodka Kultury
w Sochocinie i Miejsko - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sochocinie 2a2022 rok.

Wydanie opinii o wykonaniu w/w. budzetu.

Wnioskowanie w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

Sprawy bie2qce.

2.

3.

4.

5.

6.
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3. Sierpief
1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budzetu,

inforrnacja o ksztaltowaniu sig wieloletniej prognozy
finansowej oraz inforrnacji o przebiegu wykonania
planu finansowego jednostek za pierwsze p6lrocze
2023 roku.

2. Przebieg wykonania budZetu w plac6wkach
o5wiatowych w roku szkolnym 2022-2023.

3. Sprawy bie2qce.

4. Puldziernik

l. Analiza proponowanych stawek podatkowych na 2024
rok.

2. Analiza wydatk6w poniesionych na zakupy
inwestycyjne jednostek budZetowych miasta i grniny
Sochocin.

3. Sprawy bieil4ce.

5. Listopad

1. Analiza projektu budZetu Miasta i Grniny na2024 rok.

2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na2024
rok,

3. Sprawy bieilqce.

7



UZASADNIENIE do projektu

UCHWALY Nr......

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia .....

w sprawie planu pracy Komisji Rewiryjnej Rady Miejskiej w Sochocinie na 2023 rok

Zgodnie z art. 2l ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie gminnym

(Dz. U. 22021 r. poz.559 zezm.) komisje podlegaj4 radzie miejskiej i przedkladaj4 jej plan

pracy. Zgodnie z g 39 i $ 44 ust.l Uchwaly Nr XXXIVl249l202l Rady Miejskiej

w Sochocinie z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta

i gminy (Dz. IJrz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 10866) ) komisje stale dzialajq zgodnie z

rocznym planem pracy przedlohonym radzie. Komisje przedkladaj q radzie plan pracy

obejmuj4cy dzialaniakomisji w okresie, co najmniej rocznym.

W zwiqzku zpov'ryaszymprzedldadam uchwalg w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicz1ca Rady

Monika Makowska - Chojnacka


