
UCHWAŁA NR XXVII/140/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 814 z późn. zm.) oraz § 69 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128, zm. 
Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 1641 i 2381) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2017, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zleca się Komisji Rewizyjnej prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie zasadności skarg 
kierowanych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz przedkładanie Radzie projektów 
rozstrzygnięć w formie uchwał. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Przepisy art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określają podstawowe 
zadania Komisji Rewizyjnej z uwzględnieniem działalności kontrolnej zleconej przez radę powiatu. Natomiast 
zgodnie z § 69 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 
128 ze zm.) Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę 
Powiatu najpóźniej do końca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan. Komisji Rewizyjnej zleca się 
prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących skarg kierowanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), dla których organem 
właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu. Komisja przygotowuje rozstrzygnięcie skargi w formie projektu 
uchwały i przedkłada go Radzie. 
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         Załącznik do  uchwały  

Nr XXVII/140/2016 

         Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

          z dnia  28 grudnia 2016 r. 

 

PLAN PRACY   

KOMISJI REWIZYJNEJ  

na  rok 2017 
 

1. Kontrola realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych  w   roku 2016  

- wybrane przetargi Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (I kwartał –luty). 

2. Rozpatrzenie sprawozdania  finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 rok, 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2016 

rok z objaśnieniami, oraz informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  o tym sprawozdaniu i sformułowanie oraz 

przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu 

Jeleniogórskiego za 2016 rok (II kwartał kwiecień/maj). 

3. Sformułowanie i przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium  dla Zarządu Powiatu 

Jeleniogórskiego (II kwartał – maj/czerwiec). 

4. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w zakresie  wydatkowania 

środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu  Jeleniogórskiego w roku 

2016 (II kwartał- czerwiec). 

5. Kontrola Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach w 

zakresie realizacji zadań statutowych, stanu zatrudnienia oraz wydatkowania 

środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 

2016 (III kwartał – lipiec). 

6. Analiza „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego 

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 

2017 roku” – ocena wykonania (III kwartał – wrzesień).  

7. Kontrola realizacji uchwał Rady  i Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego za  

II półrocze 2016 roku  oraz I półrocze 2017 roku (IV kwartał – październik). 

8. Kontrola terminowości wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale 

Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w roku 2016 (IV kwartał - 

listopad). 

9. Plan pracy  Komisji Rewizyjnej na 2018 rok  ( IV kwartał - listopad/grudzień). 

10. Roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności  

w 2017 roku (grudzień 2017 r. / styczeń 2018 r.) 
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