
Uchwała Nr XXXIV/268/2014 
Rady Miasta Łańcuta 

z dnia 28 stycznia 2014 r. 
 
 
 
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Łańcuta na rok 2014 
 
 
          Na podstawie art. 18a ust. 1, 3, 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) § 73 ust. 1 Statutu Miasta 
Łańcuta stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/119/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 
22 marca 2012 r. (Dz.U.Woj. Podkarpackiego. z 13 kwietnia 2012 r. poz.867) Rada Miasta 
Łańcuta uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta w zakresie 
kontroli na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały. 
 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Łańcuta. 

 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Załącznik  
do Uchwały XXXIV/268/2014 
Rady Miasta Łańcuta 
z dnia  

 

 
 

Plan Pracy  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta  

na rok 2014 
 

I kwartał 
1. Kontrola przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości położonej 

przy ul. Wałowej – Słowackiego. 
2. Kontrola przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości miejskich poprzez 

rokowania w latach 2012 - 2013. 
3. Kontrola Miejskiego Zarządu Budynków w zakresie realizacji i rozliczenia inwestycji 

lub remontu związanej z budową lokali mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej. 
4. Kontrola działań Burmistrza przeprowadzonych w związku z przejęciem przez GDDKiA 

terenu wraz z 4 studniami miasta pod budowaną autostradę. 
 

 
II kwartał 
1. Kontrola Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łańcucie w zakresie umów 

cywilnoprawnych zawartych w ramach działalności statutowej prowadzonej 
z wykorzystaniem dotacji z budżetu Miasta Łańcuta w latach 2012-2013. 

2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. 
3. Opiniowanie sprawozdania finansowego za 2013 r. 
4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego. 
5. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta. 
6. Kontrola wykorzystania dotacji ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi na zadania 

z zakresu kultury za rok 2013. 
 

 
III kwartał 
1. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2014 r. 
2. Analiza ściągalności podatków i opłat na rzecz gminy za 2014 r. oraz ocena udzielania ulg 

i zwolnień od podatku za rok 2014. 
 
 
IV kwartał 
1. Kontrola wykorzystania dotacji dla organizacji pozarządowych za rok 2014. 
 
 


