
 
UCHWAŁA NR 134/XXVIII/2013 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Podkowy Leśnej na 2013 rok 

 Na podstawie art. 21 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. 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. 1990 ze zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej  uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok, 
stanowiący załącznik niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ NA 2013 r. 

 
1. Kontrola wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w  latach 

2010 – 2012. 
- Termin realizacji  – I kwartał 2013 r. 
 

2. Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń  
do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta 
wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu 
do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście 
wprowadzonej ustawy śmieciowej. 
- Termin realizacji - I kwartał 2013 r. 

 
3. Kontrola sposobu archiwizacji i kompletacji dokumentów związanych z zakończonymi  

i trwającymi inwestycjami i remontami. 
- Termin realizacji – II kwartał 2013 r. 
      

4. Analiza i zbadanie wykonania budŜetu miasta za 2012 r. 
- wydanie opinii  o wykonaniu budŜetu za 2012 r. 
- przygotowanie  wniosku do Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie udzielenia  lub nie 

udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Miasta 
- Termin realizacji – II kwartał 2013 r. 
 

5. Kontrola wykorzystania środków budŜetowych na zakup sprzętu , oprogramowania  
i usług informatycznych w latach 2010 – 2012. 
a) w jednostkach podległych 
b) w Urzędzie Miasta 
- Termin realizacji – III kwartał 2013 r.  

 
6. Kontrola dokumentacji obiektów komunalnych w aspekcie zarządzania i administracji 

przez Urząd Miasta. 
- Termin realizacji – III kwartał 2013 r. 

 
7. Kontrola bieŜących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w roku szkolnym  

2012/ 2013. 
- Termin realizacji – IV kwartał 2013 r. 

 
8. Kontrola po zakończeniu inwestycji – Kontrola rozliczenia rozbudowy szkoły i budowy 

hali sportowej. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Jarosław Chrzanowski 

 

Załącznik do uchwały  
Nr 134/XXVIII/2013  
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 31 stycznia 2013 r. 


