
UCHWAŁA NR 120/XXVII/2009 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 12 marca 2009 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2008 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy 
Leśnej na 2009 roku. 

 Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku     
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 40 ust.  Statutu 
Miasta Podkowa Leśna - załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 
roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz..  Nr 79, poz. 
1999), Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy 
Leśnej za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 rok, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do przedkładania Radzie pisemnych protokołów  
i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr 120/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Podkowy Leśnej za 2008 rok 

 
1. Posiedzenie w dn. 08/01/2008 r.  

- podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku. 
- określenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 
- wystąpienie do Przewodniczącego Rady Miasta o moŜliwość uczestnictwa członków 

Komisji Rewizyjnej w szkoleniach. 
 

2. Posiedzenie w dn. 08/01/2008 r. 
- Kontrola „Zbadanie okoliczności przedłuŜającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-

Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz  
wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”. 

 
3. Posiedzenie w dn. 17/01/2008 r. 

- cd. w/w kontroli 
 
4. Posiedzenie w dn. 08/02/2008 r. 

- cd. w/w kontroli  
- określenie wniosków i zaleceń pokontrolnych 

 
5. Posiedzenie w dn. 18/02/2008 r. 

- przyjęcie protokółu kontroli  „Zbadanie okoliczności przedłuŜającej się rewitalizacji        
i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”. 

• przedstawienie protokółu Burmistrzowi Miasta w dn. 19.02.2008 r. 
• pismo radnego Zbigniewa Musiałka do Przewodniczącego Rady Miasta                          

z dn. 27.02.2008 r. 
   - złoŜenie zarzutów wobec procedury zwołania Komisji w dn. 18.02.2008 r.                    

oraz wniosków i sposobu przeprowadzenia kontroli. 
• wystąpienie radnego Zbigniewa Musiałka na sesji Rady Miasta w dn. 03.03.2008 r.     - 

przedstawienie w/w pisma 
• stanowisko Zbigniewa Bojanowicza zawarte w piśmie z dn. 09.03.2008 r. w sprawie 

zarzutów  
• stanowisko Małgorzaty Choroś zawarte w piśmie z dn. 10.03.2008 r. w sprawie 

zarzutów 
• stanowisko Mirosława Borkowskiego zawarte w piśmie z dn. 11.03.2008 r.                     

w sprawie zarzutów 



• pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Przewodniczącego Rady Miasta           
z dn. 12.03.2008  
- przedstawienie opinii członków Komisji Rewizyjnej 

 
6. Posiedzenie w dn. 28/03/2008 r. 

- czynności sprawdzające w ramach procedury absolutoryjnej. 
 
7. Posiedzenie w dn. 31/03/2008 r. 

- czynności sprawdzające w ramach procedury absolutoryjnej. 
 
8. Posiedzenie w dn. 04/04/2008 r. 

- przyjęcie protokółu z kontroli „Zbadanie okoliczności przedłuŜającej się rewitalizacji  
      i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw 

Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”. 
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium        

z wykonani  budŜetu za 2007 rok. 
• przekazanie w/w protokółu kontroli Burmistrzowi Miasta w dn. 08/04/2008 r.   
• przekazanie w/w protokółu kontroli Przewodniczącemu Rady Miasta w dn. 08.04.2008 

r. 
- wniosek o przedłoŜenie Radzie Miasta sprawozdania z kontroli. 

• przedstawienie Przewodniczącemu Rady Miasta wniosku absolutoryjnego w dn. 
07/04/2008 r.  

 
9. Posiedzenie w dn. 19/05/2008 r.  

- określenie zagadnień i zakresu kontroli „Gospodarka miejscami pochówku                            
i zarządzanie Cmentarzem Miejskim”. 

- określenie procedury kontroli 
- wyznaczenie Zespołu Kontrolnego 
- upowaŜnienie dla Zespołu Kontrolnego 

• pismo do Burmistrza Miasta z dn. 20.05.2008 r. 
- wskazanie gotowości Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli 
- wskazanie zagadnień kontroli i formy jej wykonania 

 
10. Posiedzenie w dn. 01/07/2008 r. 
      - czynności sprawdzające w ramach kontroli Cmentarza Miejskiego. 
 
11. Posiedzenie w dn. 25/08/2008 r. 

  -  przyjęcie protokółu Komisji Rewizyjnej kontroli „Gospodarka miejscami pochówku  
     i zarządzanie Cmentarzem Miejskim” na podstawie protokółu Zespołu Kontrolnego. 
  - określenie zagadnień i zakresu kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych                              

z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”. 
• przekazanie Burmistrzowi Miasta protokółu z kontroli „Gospodarka miejscami 

pochówku i zarządzanie Cmentarzem Miejskim” w dn. 26.08.2008 r. 
• zawiadomienie Burmistrza Miasta o kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....”  

z dn. 26/08/2008 r. 
- wskazanie zagadnień kontroli 
- wskazanie terminu rozpoczęcia kontroli 

 
12. Posiedzenie w dn. 09/09/2008 r. 

  - I część kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....” 



 
13. Posiedzenie w dn. 08/10/2008 r. 

  - II część kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....” 
 
14. Posiedzenie w dn. 15/10/2008 r. 
      - III część kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....” 

• brak odpowiedzi Burmistrza Miasta wobec prośby Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej (cytat z protokółu posiedzenia: „Jarosław Chrzanowski poprosił                       
o przedstawienie dokumentów potwierdzających próby zwrotu części poniesionych 
nakładów na inwestycje wod.-kan. w ulicach granicznych”). 

 
15. Posiedzenie w dn. 22/10/2008 r. 

  - IV część kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....” 
 
16. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do Burmistrza Miasta via e-mail 

z dn. 25/10/2008 r. w sprawie przypomnienia o obowiązku wnoszenia opłat za groby. 
• odpowiedź Burmistrza Miasta 
• pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dn. 05/11/2008 r. do Burmistrza Miasta 
 

17. Posiedzenie w dn. 05/11/2008 r. 
  - V część kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....” 
• brak odpowiedzi Burmistrza Miasta w sprawie negocjacji umowy z gm. Brwinów 

(cytat z protokółu posiedzenia: „Jednocześnie poruszono kwestię braku informacji [po 
upływie terminu do którego osobiście zobowiązał się Burmistrz Miasta] o przebiegu 
negocjacji umowy dotyczącej wzajemnego dostarczania wody między gminą Brwinów a 
miastem Podkowa Leśna”). 

 
18. Posiedzenie w dn. 17/11/2008 r. 

  - VI część kontroli „Wykonania zaleceń pokontrolnych .....” 
  - pismo Kierownika Referatu GMiI informujące , Ŝe spotkanie Burmistrza Miasta   
Podkowa Leśna z Burmistrzem Brwinowa odbędzie się 24.11.2008 r. (załącznik Nr-10 do 
protokółu posiedzenia). 
  - sporządzenie i przyjęcie protokółu kontroli „Wykonanie zaleceń pokontrolnych                   
z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki wodą miejską”. 
  - sporządzenie i przyjęcie protokółu z bieŜącego posiedzenia 
• przekazanie Burmistrzowi Miasta protokółu z kontroli w dn. 18/11/2008 r. 
• przekazanie Przewodniczącemu Rady Miasta protokółu z kontroli w dn. 18/11/2008r. 
- prośba o zajęcie stanowiska i podjęcie działań wobec zaleceń pokontrolnych określonych 
w pkt. VI protokółu kontroli. 

 
19. XXIV sesja Rady Miasta w dn. 20/11/2008 r. 
      - informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli „Zbadanie okoliczności 
przedłuŜającej się rewitalizacji i adaptacji Pałacyku-Kasyna w Podkowie Leśnej na Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz wyjaśnienie przyczyn wzrostu kosztów”, zleconej 
przez Radę Miasta. 
        Do przedstawionej informacji Rada Miasta nie wniosła Ŝadnych uwag. 
      
 
Wszelkie dokumenty i pisma o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu dostępne są           
w aktach Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miasta. 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 120/XXVII/2009  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 12 marca 2009 r. 

 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2009 roku. 
 
 

1. Analiza i zbadanie wykonania budŜetu miasta za 2008 rok. 
� wydanie opinii o wykonaniu budŜetu za 2008 rok. 
� przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie udzielenia 

lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
           Termin realizacji – do dnia 7 kwietnia 2009 roku. 
 

2. Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich. 

      Termin realizacji – do końca II kwartału 2009 r. 
 

3. Kontrola gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu 
Urzędu Miasta. 

 Termin realizacji – do końca III kwartału 2009 r. 
 

4. Na mocy art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym na Komisji Rewizyjnej 
spoczywa obowiązek wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Miasta         
w zakresie kontroli, zatem Komisja będzie sukcesywnie aktualizowała plan pracy  
wraz ze zgłoszonym przez Radę Miasta zapotrzebowaniem na wykonanie przez   
Komisję Rewizyjną czynności kontrolnych. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 


