
UCHWAŁA Nr Y/37/19
RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa 

na 2019 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 96 ust. 1 uchwały Nr XXIX/218/12 Rady 

Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 9926, z późn. zm.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, 

co następuje:

§1-

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019 rok, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Żyrardowa.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
przewodniczący
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Załącznik do Uchwały Nr V/37/19 
Rady Miasta Żyrardowa 
z dnia 17 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY 
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

NA 2019 ROK

Czynności całoroczne: Kontrole doraźne zlecone przez Radę Miasta.

Temat Termin

• Opracowanie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2019r. I kw. 2019r

• Kontrola rozliczenia dotacji z otwartego konkursu pt. „ Zajęcia opiekuńczo 
wychowawcze na rzecz dzieci w formie świetlicy” za rok 2018.

• Kontrola przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego pt. „ Zajęcia opiekuńczo wychowawcze na rzecz dzieci w formie 
świetlicy „ w roku 2018.

• Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydawanych decyzji 
o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

I kw. 2019r.

• Kontrola rozliczenia dotacji z otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego pt.:

1. „ Organizowanie czasu wolnego w formie stacjonarnej i wyjazdowej w 
formie wakacji” w 2018r.

2. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym „

II kw. 2019r.

• Kontrola umów dot. udostępnionych, wynajmowanych oraz użyczonych 
pomieszczeń w budynkach gminnych. II kw. 2019r

• Ocena wykonania budżetu za rok 2018 i wystąpieniem z wnioskiem do Rady 
Miasta w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta.

II kw. 2019r.

• Kontrola wybranych przez komisję rozliczeń dotacji udzielonych przez miasto w 
2018r. na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej.

III kw. 2019r

• Analiza i zaopiniowanie budżetu Miasta na rok 2020. IV kw. 2019r

• Przygotowania sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
IV kw. 2019r

• Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
IV kw. 2019r

• Analiza i zaopiniowanie budżetu Miasta Żyrardowa na rok 2020. IV kw. 2019r

PRZEWODNICZĄCY
RADY MłĄSTA ŻYRARDOWA
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