
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE NA 2021 ROK 

 

Styczeń 2021 

1.Przygotowanie rocznego sprawozdania Komisji z działalności w 2020 roku.  

2.Zapoznanie się z wykazem zawartych zleceń  i umów Urzędu,  jednostek organizacyjnych 

Urzędu Gminy Mosina oraz spółek komunalnych na roboty i usługi o wartości od 10.000 zł 

– 120.000 zł, które miały miejsce w 2020r. - dokonanie wyboru 5 robót/usług do 

skontrolowania w miesiącu lutym 2021. 

Luty 2021 

Kontrole wytypowanych w miesiącu styczniu 2021 5 zleceń dokumentacji związanej z 

robotami/usługami o której mowa w pkt. 2 posiedzenia styczniowego. 

 

Marzec 2021 

 

Kontrola Mosińskiego Ośrodka Kultury w zakresie udzielonej dotacji z budżetu Gminy Mosina 

za rok 2020. 

 

               

Kwiecień 2021 

1.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 

wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu. 

2. Analiza zrealizowanych projektów inwestycyjnych w roku 2020 z dofinansowaniem  

zewnętrznym, w tym: 

-wykaz wniosków, które uzyskały dofinansowanie (kwota) oraz wnioski niezakwalifikowane. 

-w związku z realizacją zadań dofinansowanych, przy każdym zadaniu łączna kwota, która była 

przeznaczona na wynagrodzenie dla pracowników Urzędu.  

 

 



Maj 2021 

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 

wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu  oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Gminy, w tym wystąpienie do RIO celem zaopiniowania 

wniosku w sprawie absolutorium. 

2. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z 

budżetu Gminy Mosina w 2020 roku. w tym: 

-środki przeznaczone na wynagrodzenia 

   Czerwiec 2021 

1.Stan wykonania wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 2020. 

           2.Kontrola wydatków na transport zbiorowy z terenu Gminy Mosina w  roku 2020  

              w tym dowóz dzieci do szkół w tym między innymi: 

-monitoring, prowadzony celem ograniczania tzw. puste przebiegi 

-stan techniczny pojazdów 

-tam gdzie to jest możliwe (mniejsza liczba pasażerów) dalsze zastąpienie autobusów 

busami( zakup wzgl. wydzierżawienie linii  podmiotowi prywatnemu) 

-liczba kierowców obsługujących poszczególne linie oraz przewozy do szkół i ile wynosi 

ich średnie wynagrodzenie miesięczne brutto. 

            

Wrzesień 2021 

Kontrola wybranych przez Komisję Rewizyjną inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w 

2021 roku. 

 

               

Październik 2021 

Kontrola wybranych przez Komisję Rewizyjną inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w 

2021 roku. 

               

Listopad 2021 

Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 



 

Grudzień 2021 

• Podsumowanie pracy Komisji  Rewizyjnej za rok 2021.  

• Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2021 rok. 

 

Czynności całoroczne: 

Kontrole doraźne i problemowe zlecone przez Radę Miejską w Mosinie. 

 

 

 


