
PROJEKT  UCHWAŁY  Komisji  Rewizyjnej z dnia  19.06.2013 roku 

 

                                           UCHWAŁA NR …../……./2013 
                                 RADY  MIASTA PODKOWY  LEŚNEJ 
                                           z dnia ……………… 2013 r. 
 
w sprawie powołania przez Radę Miasta Podkowa Leśna zespołu do 
określenia kryteriów wyboru audytora , który przeprowadzi w Urzędzie 
Miasta Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny, dotyczącego 
procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole 
samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”. 
 
podstawa prawna:   do uzupełnienia przez obsługę prawną RM 

 

Rada Miasta uchwala: 
 
 
     § 1. 

1. Powołanie zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora. Zakres i 
tryb działania zespołu określa zał. nr do projektu uchwały. 

 
§ 2. 

1.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta. 
 

               §3. 

1.  Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ ĄCZNIK  nr 1  
do projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do określenia kryteriów 
wyboru audytora 
 
Rada Miasta Podkowa Leśna powołuje 7 – mio osobowy zespół do określenia kryteriów 
wyboru audytora, który przeprowadzi w UM Podkowa Leśna audyt zewnętrzny organizacyjny 
procesu inwestycyjnego zadania pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole 
samorządowej wraz z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.  
Audytor zostanie wyłoniony w procedurze zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
W skład zespołu wchodzą przewodniczący wszystkich komisji Rady Miasta: 
KR – Adam Krupa 
KBFiI – Helena Skowron 
KKOSiSS – Maciej Foks 
KŁPBiOŚ – Grzegorz Smoliński 
Doraźnej Komisji ds. zmian w Statucie Miasta – Anna Łukasiewicz  
oraz po jednym przedstawicielu wskazanym przez Radę Szkoły i Radę Rodziców. 
 
W swoich pracach zespół moŜe posiłkować się społeczną pomocą ekspertów w kwestiach 
istotnych dla prac zespołu, np. z dziedziny audytu, zamówień publicznych, itp. 
 
Przewodniczący KR zwołuje pierwsze posiedzenie zespołu, na którym jego członkowie 
dokonują ze swego grona wyboru przewodniczącego do kierowania dalszymi pracami 
zespołu. 
 
Postanowienia zespołu, wnioski i stanowiska przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 
 
Posiedzenia zespołu odbywają się jawnie i są protokołowane. 
 
Zespół jest zobowiązany przedłoŜyć Radzie Miasta swoje stanowisko w sprawie określenia 
kryteriów wybory audytora do 20.08.2013 roku. 
 
Przewodniczący Rady Miasta jest zobowiązany do wniesienia stanowiska zespołu na Sesję 
Rady Miasta nie później niŜ do 15.09.2013 roku. 
 
Przyjęcie przez Radę Miasta stanowiska zespołu jest równoznaczne z zakończeniem prac 
zespołu nie wymaga odrębnej uchwały RM. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE: 
 
Na XXXI Sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła 
Stanowisko w sprawie wprowadzenia w UM Podkowa Leśna audytu 
zewnętrznego organizacyjnego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali 
sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i 
modernizacji szkoły”. 
 
W Stanowisku  Rada Miasta zapisała udział radnych w wyborze audytora na 
etapie postępowania kwalifikacyjnego przy określaniu  oczekiwanych 
kwalifikacji audytora.  
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 19.06.2013 roku, jako komisja wiodąca w 
kwestiach kontroli,  zgodnie ze Statutem Miasta wystąpiła z inicjatywą 
uchwałodawczą i przyjęła jednogłośnie , 4 za, przedłoŜony  Radzie Miasta 
projekt uchwały wraz z załącznikiem nr 1. 
 
Zdaniem komisji zaproponowany skład zespołu gwarantuje pełną reprezentację 
Rady Miasta i bezpośredni przepływ informacji do komisji merytorycznych oraz 
umoŜliwia przedstawicielom samorządu szkolnego udział  w pracach zespołu. 
 
Terminy przyjęte w odniesieniu do zakończenia prac zespołu oraz przyjęcia 
przez RM sprawozdania dają moŜliwość Burmistrz Miasta do przeprowadzenia 
procedury wyłonienia audytora oraz zakończenia przez niego audytu do końca 
2013 roku. 
 


