
UCHWAŁA NR XIII/97/2019 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2019r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2020 rok 

 

 

Na podstawie § 36 ust. 3 załącznika do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego 

nr XVIII/102/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

na 2020 rok określony w załączniku do uchwały.  

 

§ 2. Upoważnia się przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do określenia terminów 

przeprowadzenia kontroli ujętych w planie kontroli, o którym mowa w § 1. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Zdzisław Szmytkowski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik do Uchwały  

 Nr XIII/97/2019 

 Rady Powiatu Nowodworskiego 

 z dnia 19 grudnia 2019r. 

 

   

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

 na 2020 rok. 

 

styczeń -grudzień 2020: 

 

1. Kontrola środków wydatkowanych na realizację inwestycji polegającej na remoncie i 

nadaniu nowych funkcji budynkowi będącemu własnością Powiatu Nowodworskiego, 

zlokalizowanym przy ul. Chemików 6 oraz propozycji jego przyszłego wykorzystania. 

2. Kontrola umów zleceń, umów o dzieło zwartych w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim w I półroczu 2020 roku w zakresie celowości, racjonalności i 

terminowości. 

3. Kontrola środków wydatkowanych na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat 

Nowodworski w roku 2020. 

4. Kontrola zakresu współpracy i efektywności funkcjonowania instytucji i organizacji 

działających na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 

pochodzących z budżetu Powiatu Nowodworskiego. 

5. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie otrzymywanych i 

wydatkowanych dotacji i subwencji. 

6. Kontrola funkcjonowania Poradni Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego, będącej 

częścią Nowodworskiego Centrum Medycznego, w zakresie pozyskiwania i wydatkowania 

środków oraz realizowanych inwestycji. 

7. Kontrola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Filia w Nasielsku w zakresie 

wydatkowania dotacji i subwencji, realizacji inwestycji i remontów. 

8. Rozpatrywanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu 

Nowodworskiego za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą 

sprawozdania oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Rozpatrywanie raportu o stanie 

powiatu. Rozpatrywanie opinii z badania sprawozdania finansowego. 

9. Analiza informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. 

10. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

na rok 2021. 

11. Kontrole doraźne/problemowe zlecone przez Radę Powiatu Nowodworskiego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

 na 2019 rok. 

 

styczeń -grudzień 2019: 

1. Kontrola powiatowych placówek oświatowych w tym szkół oraz poradni 

psychologiczno-pedagogicznej we wcześniej określonym zakresie. 

2. Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy pod względem wydatkowania środków i realizacji 

programów, mających na celu m.in. aktywizację osób bezrobotnych. 

3. Kontrola zakresu i efektów współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami 

pozarządowymi. 

4. Kontrola inwestycji realizowanych i zrealizowanych przez Nowodworskie Centrum 

Medyczne w latach 2018-2019. 

5. Kontrola działań związanych z polityką rodzinną, w tym polegających m.in. na 

świadczeniu poradnictwa dla przyszłych rodziców i działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

6. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok i przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego. 

7. Analiza informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. 

8. Kontrola zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Nowodworski w 

pierwszym półroczu 2019 roku. 

9. Kontrole doraźne/problemowe zlecone przez Radę Powiatu Nowodworskiego. 

10. Kontrola wybranych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim.   

11. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z § 36 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XVIII/102/2008 Rady 

Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Nowodworskiego, komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu 

kontroli, zatwierdzonego przez radę powiatu. Stosownie do przepisu ust. 4 ww. 

paragrafu komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu kontroli do 

dania 31 stycznia roku, którego plan dotyczy.  

Przedstawiany Radzie Powiatu Nowodworskiego plan kontroli Komisja Rewizyjna 

przyjęła na posiedzeniu w dniu 19.11.2019r.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

/-/ Mariusz Ziółkowski      
 


