
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mielcu na 2022 rok 

Na podstawie art.18a ust. 5 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm) oraz § 89 Statutu Gminy Miejskiej Mielec 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLV/441/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 marca 
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec, zmienionej uchwałami Nr 
L/506/2018 z dnia 6 września 2018 r. oraz Nr XIV/150/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się przedstawiony przez Komisję Rewizyjną plan pracy Komisji Rewizyjnej na 
2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 

Termin 
posiedzenia, 

kontroli 

Tematyka posiedzenia, zakres kontroli 

 
 
I półrocze 

1.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mielca za 2021 rok. 
 
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok i wypracowanie opinii 
Komisji w zakresie wykonania budżetu miasta Mielca za rok 2021.  
 
3.Sporządzenie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Prezydenta Miasta 
Mielca za 2021 rok.  
 
4.Kontrola z zakresu gospodarki finansowej, kadrowej i czynszowej lokali 
mieszalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec zarządzanych przez 
spółkę MZBM Sp. o.o. 
 
5.Kontrola wydatkowania środków na promocję miasta w roku 2021.  

 
II półrocze 

 
1.Kontrola realizacji zadań prowadzonych przez Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Sp. z o.o. związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej Mielec. 
 
2.Kontrola wycinki drzew realizowanej przez Gminę Miejską Mielec w latach 2021-
2022 w zakresie dotyczącym przyczyn i ilości wyciętych oraz nasadzonych drzew. 
 
3.Analiza wyników inwentaryzacji źródeł ciepła w zabudowie jednorodzinnej w 
zakresie dotyczącym liczby nieruchomości, których właściciele zobowiązani są do 
wymiany źródła ciepła oraz zainteresowania mieszkańców możliwością wymiany 
kotłów. 
 
4.Kontrola w przedszkolach i szkołach zajęć pozalekcyjnych realizowanych z 
programów rządowych finansowanych ze środków budżetu państwa oraz zajęć 
pozalekcyjnych finansowanych ze środków własnych samorządu w roku 2021 i I 
półroczu roku 2022. 
 
5.Opiniowanie projektu budżetu miasta Mielca na rok 2023. 
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