
UCHWAŁA NR 160/XXXVI/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności za 2009 rok oraz 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy 
Leśnej na 2010 rok. 

 Na podstawie art. 18 a ust.1, 3 i 4 oraz art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r 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 
r. 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 2009 rok stanowiące załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 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 160/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej  

Rady Miasta Podkowy Leśnej w 2009 roku. 
 

  1. Posiedzenie w dn. 05/01/2009 r.  
  -   podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 roku. 
  -   określenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. 

  2. Posiedzenie w dn. 30/03/2009 r. 
      -     czynności sprawdzające w ramach procedury absolutoryjnej. 
  3. Posiedzenie w dn. 01/04/2009 r. 

  -     czynności sprawdzające w ramach procedury absolutoryjnej. 
  4. Posiedzenie w dn. 07/04/2009 r. 
      -     prace przygotowawcze do przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi Rady Szkoły 
            przy Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej. 
  5. Posiedzenie w dn. 16/04/200 
      -     kontrola w sprawie rozpatrzenia skargi złoŜonej przez Radę Szkoły przy Zespole Szkół  
            Samorządowych w Podkowie Leśnej. 
  6. Posiedzenie w dn. 08/05/2009 r. 
      -      prace przygotowawcze do przeprowadzenia dodatkowej kontroli (Uchwała Rady Miasta  
             Nr 128/XXVIII/2009) w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście.  
  7. Posiedzenie w dn. 21/05/2009 r. 
      -      I cz. kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście. 
  8. Posiedzenie w dn. 05/06/2009 r. 
      -      II cz. kontroli w zakresie przyznawania lokali socjalnych i komunalnych w mieście. 
      -      prace przygotowawcze do przeprowadzenia „Kontroli gospodarki materiałowej  
             i środków trwałych będących w posiadaniu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich   
             w Podkowie Leśnej”. 
  9. Posiedzenie w dn. 17/06/2009 r. 
      -      I cz. „Kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu  
             Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej”. 
10. Posiedzenie w dn. 23/06/2009 r. 
      -      II cz. „Kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu 
             Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej”. 
11. Posiedzenie w dn. 07/07/2009 r. 
      -      prace przygotowawcze do przeprowadzenia „Kontroli gospodarki materiałowej i środków 
             trwałych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Podkowy Leśnej”. 
12. Posiedzenie w dn. 07/08/2009 r. 
      -      prace przygotowawcze do przeprowadzenia kontroli w sprawie skargi Pani Stefanii Bąbińskiej. 
13. Posiedzenie w dn. 14/08/2009 r. 
      -      II wizja lokalna i rozpatrzenie skargi Pani Stefanii Bąbińskiej. 
      -      wycofanie skargi przez Panią Stefanię Bąbińską w dniu 19/08/2009 r. 
      -      pismo do Burmistrza Miasta (z dn. 19.08.2009 r.) w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych  
             z wykonanych przez komisję kontroli : 
             * Kontrola gospodarki miejscami pochówku i zarządzania Cmentarzem Miejskim. 
             * Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z wykonanej w 2007 roku kontroli gospodarki  
                wodą miejską. 



 
 
14. Posiedzenie w dn. 03/09/2009 r. 
      -      I cz. „Kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu  
             Urzędu Miasta Podkowy Leśnej”. 
15. Posiedzenie w dn. 08/09/2009 r. 
      -      wizja lokalna w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek. 
16. Posiedzenie w dn. 21/09/2009 r. 
      -      II cz. kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek. 
17. Posiedzenie w dn. 21/09/2009 r. 
      -      II cz. „Kontroli gospodarki materiałowej i środków trwałych będących w posiadaniu  
             Urzędu Miasta Podkowy Leśnej”. 
18. Posiedzenie w dn. 28/09/2009 r. 
      -      III cz. kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek. 
      -      prace przygotowawcze do rozpatrzenia skargi Państwa ElŜbiety i Daniela Lenart. 
19. Posiedzenie w dn. 06/10/2009 r. 
      -      I cz. kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ElŜbiety i Daniela Lenart. 
      -      stanowisko komisji w sprawie wniosku Pani Mirosławy Gessner o przeprowadzenie kontroli.  
20. Posiedzenie w dn. 19/10/2009 r. 
      -      IV cz. kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek. 
21. Posiedzenie w dn. 21/10/2009 r. 
      -      II cz. kontroli w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa ElŜbiety i Daniela Lenart. 
22. Posiedzenie w dn. 26/10/2009 r. 
      -      zakończenie kontroli dot. skargi mieszkańców z ul. Wiewiórek. 
 
 
Wszelkie dokumenty i pisma o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu dostępne są w aktach  
Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miasta. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Nr 160/XXXVI/2010  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 25 lutego 2010 r. 

 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej  

Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2010 rok.  
 

1. Kontrola poniesionych nakładów finansowych i osiągniętych efektów w zakresie 
udroŜnienia i renowacji rowów odwadniających w latach 2007 – 2009. 

♦ termin realizacji – I kwartał 2010 roku. 
 
 

2.   Kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych i wniosków Komisji Rewizyjnej  
      dotyczących kontroli gospodarki wodą w mieście. 

♦ termin realizacji – I kwartał 2010 roku. 
 
 

3.   Analiza i zbadanie wykonania budŜetu miasta za 2009 rok. 
- wydanie opinii o wykonaniu budŜetu za 2009 rok. 
- przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie 

udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
♦ termin realizacji – do dnia 07 kwietnia 2010 roku. 

       
 
      4.   Kontrola przestrzegania procedur przy udzielaniu przez Urząd Miasta w 2009 r. 
            zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych 
            równowartości kwoty 14 000 € netto.     

♦ termin realizacji – II kwartał 2010 roku. 
 
 
      5.   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 
 

 


