
UCHWAŁA NR L/309/2022 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Nowodworskiego na 2023 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 2023 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 L/309/2022 

Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego na rok 2023 

1. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań 

inwestycyjnych przez Powiat Nowodworski w roku 2023. 

2. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie powiatowych placówek 

oświatowych. 

3. Kontrola realizacji inwestycji realizowanych przez Nowodworskie Centrum Medyczne. 

4. Kontrola środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uzdolnionych 

i utalentowanych mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. 

5. Kontrola wydatkowania środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2023 

roku. 

6. Kontrola wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg powiatowych w roku 2023. 

7. Kontrola wykonania planu dochodów budżetu Powiatu w zakresie umów najmu, 

dzierżawy i zajęcia pasa drogowego w roku 2023. 

8. Rozpatrywanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Powiatu 

Nowodworskiego za 2022 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 2023 roku. 

10. Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowodworskiego 

na rok 2024. 

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


