
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…./2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ……………. 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 

  

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 3 załącznika Nr 3 Organizacja wewnętrzna 

oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna do Statutu Miasta Podkowa Leśna stanowiącego 

załącznik do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:  

                                                                                                                                                                                                                                                          

§ 1. Zmianie ulega Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna  

na 2016 rok stanowiący załącznik do uchwały Nr 95/XVIII/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok  

i przyjmuje on brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 

 



 

 

Plan Pracy KOMISJI REWIZYJNEJ na 2016 rok 

 

1. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli Komisji Rewizyjnej ubiegłej 

kadencji dotyczących gospodarki wodą w mieście. 

2. Kontrola  wydatków Urzędu Miasta w latach 2014 i 2015 – analiza pod kątem 

możliwości optymalizacji zakupów przez wszystkie podległe Urzędowi jednostki. 

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium  dla Burmistrza za rok 2015 

4. Kontrola wydatków bieżących koniecznych do funkcjonowania Zespołu Szkół  

w Podkowie Leśnej - kontrola porównawcza. 

5. Analiza wniosków i zaleceń przedstawionych w audycie dotyczącym inwestycji 

„Budowa Sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół 

Samorządowych w Podkowie Leśnej". 

6. Podejmowanie zagadnień wnoszonych do Komisji przez Radę Miasta i 

mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały  

Nr …/…../2016 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia …………. 2016 r.  



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok 
 

 

 

W związku z koniecznością poświęcenia ponad 16 spotkań na rozpatrywanie 

skarg wnoszonych do rady Miasta w br., Komisja Rewizyjna wnosi o przeniesienie 

punktu pracy Komisji Rewizyjnej z 2016 roku a dotyczącego Kontroli działań Urzędu 

Miasta w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji 

Miejskich w roku 2015 w zakresie prawidłowości przeprowadzania postępowań 

przetargowych w roku 2015 oraz wykorzystania środków publicznych na rok 2017.  

 

Dodatkowo Komisja wnosi o rozszerzenie tego punktu i nadanie mu następującego 

brzmienia: Kontrola działań Urzędu Miasta w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich w roku 2015 oraz 2016. 

 

 

Przewodnicząca KR 

/-/ 

Joanna Przybysz 

 

 


