
Uchwała Nr XIV/81/07
Rady Powiatu w Sępólnie Kraj.

z dnia 28 grudnia  2007 r.

w sprawie  zatwierdzenia rocznego planu kontroli

Na  podstawie  art.17  ust.2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o 
samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póżn. zm.) oraz § 44 
ust.  3  i  4  Statutu  Powiatu  Sępoleńskiego  (  Dziennik  Urzędowy  Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Nr 75, poz. 1538 z póżn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1
Zatwierdzić  roczny plan kontroli  będący podstawą działania  Komisji  Rewizyjnej  w 

2008 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zlecić Komisji Rewizyjnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zgodnie  z  §  44  ust.  3  i  4  Statutu  Powiatu  Komisja  Rewizyjna  działa  na 

podstawie  rocznego planu kontroli,  zatwierdzonego przez Radę Powiatu.  Komisja 

Rewizyjna zobowiązana jest przedstawić Radzie Powiatu projekt planu kontroli  do 

dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

Stąd niniejszy projekt uchwały.



Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu

Nr XIV/81/07
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

na rok 2008

I 

 Kontrola wykonania budżetu za 2007 rok,
 Przygotowanie  opinii  w  sprawie  udzielenia  absolutorium dla  Zarządu 

Powiatu za rok 2007
II

 Kontrola  Spółki  NOVUM – MED w zakresie  działalności  finansowej 
oraz realizacji programu dostosowawczego.

III
 Kontrola  funkcjonowania  oświaty  w  powiecie  ze  szczególnym 

uwzględnieniem Liceum Ogólnokształcącego w Więcborku

IV

 Kontrola wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2008 roku
 Przygotowanie sprawozdania z wykonania planu kontroli za I półrocze 

2008 roku.
V

 Kontrola struktury zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania Starostwa 
VI           

 Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj., przy 
ul. Podgórnej 2,

VII
 Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu kontroli za II półrocze 

2008 roku
 Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
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