
UCHWAŁA Nr Xv 2 12016
RADY POWIATU GRUD ZIĄDZKIEGO

z dnia 23 marca 2016 r.

w sPrawie PrzYjęcia planu pracy Komisji rewżyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego na
rok 2016

Na Podstawie art. 12 pkt l1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z20l5 r. PoZ. 1445,7045 i 1890) oraz § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Grudzi-ądzkilgo stanowiącego
zŃącznik do uchwĄ Nr XIX|22/ż013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia Ż5 wrieśnia 2073 r. w
sPrawie zmian i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiafu CrudŹiądzkiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. _
Pom, z 2013 r.poz,ż892)

Rada powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. PrzYjmuje się plan pracy Komisji rewizyjnej na rok 2016 w brzmieniu, jak w
załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się PrzęwodniczącemuRady i Komisji rewizyjnej.

§ 3. Uchwaławchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWoD tf}nnov

konotuski



uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 częrwca 1998 r" o samorządzie

Powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 7445, 1045 i 1890) i § 37 ust. 3 Statutu

Powiatu Grudziądzkiego przyjętego uchwałą nr XIW2212013 Rady powiatu

Grudziądzkiego z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian i ogłoszenia tekstu

jednolitego Statutu Powiatu Grudziądzkiego (Dz. U. Woj.Kuj.-Pom. z2Ol3 r.

poz. 2892) Komisja rewiryjna działa zgodnie z uchwalonym przez Radę

Powiatu planem.



Załącznik
do uchwaĘ NrXIlł/2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego

Plan pracy
Komisji rewiryjnej

na 2016 rok
Termin realizacii

1. Analiza dochodów i wydatków rwiązanych
z r eallzacją zadań wykonywanych na
podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego i
stowarryszeniami w 2014 r. i 2015 r.

2. Ocena funkcjonowania WTZw Grucie oraz
w Łasinie. Zapoznanie się z
funkcjonowaniem Spółdzielni Socjalnej w

II kwartał |. Analiza dochodów i wydatków rwiązanych
z karami za korzy stanię ze środowiska w
2015 r.

2. Ocena realizacji budżetu za2015 r.wrazz
wnioskiem w sprawie udzielenia bądź
nieudzielenia abs olutorium Zarząd,owi
Powiatu.

3. Kontrola dzialań Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie podejmowanych w
zakresie planowanych przepisami prawa
zmian w placówkach opiekuńczo -
wychowawczych oraz podjętych działań
interwencyjno - kryrysowych i działań
doĘczących rodzin zastępczych.

4, Analiza aktualnego stanu dróg *
posiedzenie wspólne.

5. Kontrola wydatkowania środków na
modernizację dróg.

6. Informacja o działalności Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w
Grudziądzu - posiedzenie wsnólne.

III kwartał l. Funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych w Białochowie i Wyd rznię
- posiedzenie wspólne.

2. Kontrola biura promocji w zakresie
wydatkowania środków na promocję
Powiatu Grudziądzkiego 2015 r.

IV kwańał 1. Opracowanie wniosków do projektu
budżetu na 2017 rok.

2. Ana|iza i op niowanie projektu budżetu na
2017 rok



3. Opracowanie planu pracy Komisji na2lt7
r. (do dnia 15listopada 2016 r.).

4. Zapoznanie się z protokółami kontroli
zew nętrznych prz eprowadzo nych w
Starostwie Powiatowym w 2016 roku.

5. Podsumowanie pracy Komisji za2016 rok-

Wykonywanie innych zadańw zakresie kontroli zleconych przez Radę Powiatu.
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