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PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 ROK

1Jjp* Planow any termin  
posiedzenia

Zagadnienia Uwagi

1. Styczeń 2019 r.

L Inform acja dotycząca pozyskiw ania dodatkowych środków  pozabudżetowych przez 
szkoły, placówki oświatowe oraz instytucje kultury za 2018 rok i plan na 2019 rok.

2. Inform acja o sposobie i skuteczności rozpatryw ania skarg i w niosków w pływających 
do Starostwa Pow iatow ego w Łowiczu w  2018 roku.

2.
Luty 2019 r.

1. K ontrola um ów cywilno-prawnych zawartych w Starostwie Powiatowym  w  Łow iczu 
w  2018 roku.

2. W ykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielanych przez Powiat Łowicki na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządow e i inne podm ioty, o których m ow a 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o w olontariacie w  roku 2018.

3. Inform acja o edukacji ekologicznej i działalności W ydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictw a i Leśnictw a za 2018 rok.

3* M arzec 2019 r.

1. Inform acja o realizacji ustawy -  Prawo zam ów ień publicznych w Starostwie 
Pow iatow ym  w Łow iczu i jednostkach podległych.

2. W ykorzystanie samochodów służbow ych w  Pow iatow ym  Zarządzie Dróg 
i Transportu w  Łow iczu i jednostkach podległych.

3. Kontrola zatrudnienia w  Starostwie Powiatowym  i jednostkach podległych za 2018 
rok.

4.
Kwiecień 2019 r.

1. A naliza spraw ozdania z realizacji Powiatowego Program u Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Aktyw izacji Lokalnego Rynku Pracy za 2018 rok.

2. O cena realizacji zadań z zakresu inwestycji oraz analiza potrzeb w tym zakresie 
w  Zespole Opieki Zdrowotnej w  Łowiczu.





5. Maj 2019 r.

1. Sprawozdanie z w ykonania budżetu Powiatu Łow ickiego za 2018 rok, sprawozdania 
finansowego oraz inform acji o stanie mienia.

2. Inform acja o przebiegu w ykonania planu finansowego w  M uzeum , Powiatowej 
Bibliotece Publicznej, w  Centrum  Kultury, Turystyki i Promocji Ziem i Łowickiej oraz 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Łowiczu za 2018 rok.

3. Inform acja o zatw ierdzonych sprawozdaniach finansowych instytucji kultury.
4. O cena pracy Zarządu Pow iatu Łow ickiego pod kątem przygotow ania absolutorium  dla 

Zarządu.

6. Czerwiec 20 1 9 r.
1. K ontrola finansowa i działalność Centrum  Kultury Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej za 2018 rok.
2. K ontrola finansowa i działalność M uzeum  w Łow iczu za 2018 rok.

7. Sierpień 2019 r.

1. Inform acja na tem at kontroli zarządczej w Starostwie Pow iatow ym  w  Łowiczu.
2. Ocena przygotow ania szkół ponadgim nazjalnych i placów ek oświatow ych do nowego 

roku szkolnego 2019/2020 i kontrola wybranej placówki ośw iatow ej.
3. K ontrola gospodarki m ieniem  powiatu za 2018 rok i plany na 2019 rok.

8. W rzesień 2019 r.

1. Inform acja o przebiegu w ykonania budżetu Powiatu Łow ickiego za I półrocze 2019 
roku pod względem  przestrzegania dyscypliny budżetowej.

2. Inform acja o przebiegu w ykonania planów  finansowych: samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej, sam orządowych instytucji kultury za I półrocze roku 
budżetowego.

9. Październik 2019 r.

1. K ontrola działalności Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu za 2018 rok 
i I półrocze 2019 roku.

2. Inform acja na tem at przygotow ania do zimowego utrzym ania dróg.
3. K ontrola w ykonania inwestycji drogowych w  Powiecie Łowickim  -  posiedzenie 

wyjazdowe.
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10. Listopad 2019 r.

1. Inform acja o projekcie uchwały RPŁ w  sprawie uchw alenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Pow iatu Łowickiego.

2. Inform acja o projekcie uchwały RPŁ w  sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Łow ickiego na 2020 rok.

3. Inform acja o działalności Powiatowego Centrum  Pom ocy Rodzinie w Łowiczu za III 
kwartały 2019 roku.

11. Grudzień 2019 r.

1. Zaopiniowanie projektu uchwały RPŁ w sprawie uchw alenia W ieloletniej Prognozy 
Finansowej Pow iatu Łowickiego.

2. Zaopiniow anie projektu uchwały RPŁ w  sprawie uchw alenia budżetu Powiatu 
Łow ickiego na 2020 rok.

3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Kom isji za 2019 rok.
4. O pracowanie planu pracy kom isji na 2020 rok.

szewski
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