PROJEKT
UCHWAŁA NR …../……/2014
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………….. 2014 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 40 ust. 3 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 2014 rok,
stanowiący załącznik niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Projekt

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA NA 2014 r.
l.p.

Nazwa zadania

Termin
uwagi
realizacji
II kwartał -wydanie opinii o wykonaniu
2014 r.
budŜetu za 2013 r.
- przygotowanie wniosku do
Rady Miasta Podkowy Leśnej
w sprawie udzielenia lub nie
absolutorium

1

Analiza i zbadanie wykonania budŜetu miasta
za 2013 r.

2

Kontrola wdraŜania koncepcji organizacji
ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie
wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i
uzgodnień ze Starostwem.

II kwartał Kontynuacja kontroli
2014 r.
z moŜliwością wykorzystania
materiałów zgromadzonych
przez KR w 2013 r.

3

Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych
dotyczących przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli
gospodarki wodą w mieście.

II kwartał Kontynuacja kontroli
z moŜliwością wykorzystania
2014 r.
materiałów zgromadzonych
przez KR w 2013 r.

4.

Kontrola zgodności wydatkowania
przeznaczonych w budŜecie środków na
rozbudowę szkoły i budowę hali sportowej
w latach 2012-13 z zawartymi umowami.

II/III
kwartał
2014 r.

Kontrola zlecona przez Radę
Miasta i nie zrealizowana
w 2013 r.

5.

Kontrola bieŜących wydatków
funkcjonowania Zespołu w roku szkolnym
2013/14 w porównaniu do roku szkolnego
2012/13 .

III/IV
kwartał
2014 r.

Kontrola zlecona przez Radę
Miasta i nie zrealizowana
w 2013 r.

