
UCHWAŁA NR XVII/90/2016
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zlecenia kontroli nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1445 i 1890) i § 70 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128, zm. 2015 r. poz. 
1641 i 2381) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Zleca się przeprowadzenie kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawy 
o ochronie przyrody przy realizacji przez zarządcę drogi zadania pn. „Wycinka drzew w pasie drogowym 
pomiędzy Staniszowem a Słoneczną Doliną tj. przy drodze powiatowej nr 2652”. 

2.  Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę w okresie 4-29 kwietnia 2016 r.

§ 2. Protokół pokontrolny Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Powiatu niezwłocznie po zakończeniu 
procedur kontrolnych, najpóźniej do dnia 23 maja 2016 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Rada Powiatu Jeleniogórskiego na XVI Sesji w dniu 28 stycznia 2016 r. przyjęła wniosek nr 183/2016 Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 25 stycznia 2016 r. dotyczący przeprowadzenie 
postępowania przy realizacji zadania pn. „Wycinka drzew w pasie drogowym pomiędzy Staniszowem a osiedlem 
„Słoneczna Dolina” w Jeleniej Górze przy drodze powiatowej nr 2652”. Stosownie do zapisu art. 16 ust. 4 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę 
powiatu w zakresie kontroli. Jak stanowi w § 70 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego, rada może zlecić Komisji 
Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie pracy, co 
niniejszą uchwałą uczyniła. 
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