Projekt złożony przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.713) w związku z § 46 ust. 1 oraz § 50 ust. 4 uchwały nr XXIX/279/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia
30 września 2020 r. w sprawie statutu miasta Koła (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7756) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Koła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały nr …………
Rady Miejskiej Koła
z dnia …………………..

PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
na 2020 rok
1. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok.
2. Kontrola organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w Straży Miejskiej za 2019 rok:
- analiza i wnioski oraz opracowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
3. Kontrola kuchni i stołówek szkolnych, szkół podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 za I pórocze roku szkolnego
2019/2020, w tym:
1) analiza wydatków związanych z modernizacją i remontem kuchni oraz ich wyposażeniem w szkole
nr 1, 2, 3, 5.
2) koszty związane z obsługą i funkcjonowaniem: kuchni i stołówek w/w szkołach.
- analiza i wnioski oraz opracowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli
4. Opiniowanie wykonania budżetu i gospodarowania mieniem komunalnym miasta Koła za 2019 rok:
1) przygotowanie protokołu po analizie sprawozdania z wykonania budżetu:
a) analiza informacji o stanie mienia komunalnego,
b) analiza sprawozdania finansowego,
c) analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
2) uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.
5. Kontrola organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi w Urzędzie Miejskim, w tym:
1) kontrola wydatków na delegacje pracowników urzędu, związane ze szkoleniami i wyjazdami krajowymi i
zagranicznymi,
2) kontrola wydatków na funkcje reprezentacyjne,
3) kontrola wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służbowego
- analiza i wnioski oraz opracowanie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
6. Kontrola przteargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło.
7. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
8. Udział w szkoleniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje tematyczne
dla członków Komisji Rewizyjnej w zakresie pracy komisji.

UWAGI:
Kontrole, porady, opinie i ekspertyzy z udziałem ekspertów posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym
z przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej.
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Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR ..........
RADY MIEJSKIEJ KOŁA
z dnia ................ 2020 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kole

Na podstawie § 46 ust. 1 i § 50 ust. 4 statutu miasta Koła komisja rewizyjna działa na podstawie
rocznego planu pracy zatwierdzonego przez radę. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia
kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli
kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
W związku z wnioskiem Pana Stefana P. z dnia 26 października 2020 r., przekazanego przez Regionalną
Izbę Obrachunkową w Poznaniu, pismem WK-0524/9/2020 z 29 października 2020 r., w sprawie
przeprowadzenia kontroli przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło zmienia się plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok poprzez dodanie punktu 6, który otrzymuje brzmienie:
6. „Kontrola przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło”.
Zmieniony plan pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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