
 
 

 
                                                                                                                                               

 
 

 

                                                 PLAN PRACY i KONTROLI 
                                          Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
                                            Częstochowskiego na 2020 rok 
 
Styczeń 
1. Analiza wyników przeprowadzonych kontroli zewnętrznych oraz realizacji wydanych zaleceń w 2019 
    roku w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu. 
2. Sprawozdanie Komisji z działalności w 2019 roku. 
3. Sprawy wniesione i bieżące. 
 
Luty 
1. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych za 2019 rok – sprawozdanie z działalności   
    komórki ds. kontroli wewnętrznej. 
2. Ocena skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych na inwestycje i inne  
    projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu. 
3. Sprawy wniesione i bieżące. 
 
Marzec 
1. Analiza funkcjonowania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach w kontekście  
    realizacji zadań statutowych, kosztów utrzymania jednostek oraz stanu zatrudnienia. 
2. Sprawy wniesione i bieżące. 
    (posiedzenie wyjazdowe) 

 
Kwiecień 
1. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia  
    powiatu. 
2. Sprawy wniesione i bieżące. 
 
Maj 
1. Plan rzeczowo – finansowy PZD na 2020 rok z uwzględnieniem zadań kluczowych. 
2. Zimowe utrzymanie dróg – ocena.  
3. Funkcjonowanie Obwodu Mostowo - Drogowego w Koniecpolu.  
4. Sprawy wniesione i bieżące. 
      (posiedzenie wyjazdowe) 

 
Czerwiec 
1. Raport o stanie powiatu za 2019 rok. 
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu częstochowskiego za 2019 rok. 
3. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 
4. Sprawy wniesione i bieżące. 
 
Wrzesień 
1. Ocena realizacji wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2020 roku wraz  
    z kształtowaniem wieloletniej prognozy finansowej. 
2. Propozycje wniosków do projektu budżetu powiatu na 2021 rok. 
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy i kontroli komisji za I półrocze 2020 roku. 
4. Sprawy wniesione i bieżące. 
 
Październik 

1. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół w Koniecpolu w kontekście realizacji zadań statutowych,   
    kosztów utrzymania jednostki oraz prowadzonych projektów i inwestycji. 
2. Sprawy wniesione i bieżące. 
    (posiedzenie wyjazdowe ) 
   
Listopad 
1. Opiniowanie projektu budżetu na powiatu na 2021 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową. 
 2. Sprawy wniesione i bieżące. 
 



Grudzień 

1. Sporządzenie planu pracy i kontroli komisji na 2021 rok. 
2. Informacja Zarządu Powiatu na temat funkcjonowania szpitala w Blachowni    
       oraz wywiązywania się dzierżawcy z zapisów wynikających z umowy dzierżawy. 
3. Sprawy wniesione i bieżące. 
 
 
 
Niezależnie od w/w tematów przedmiotem każdego posiedzenia mogą być takie sprawy, jak: ustosunkowanie się do 
korespondencji wpływającej do Komisji,  opiniowania projektów uchwał Rady Powiatu, wolne wnioski. Niniejszy plan ma 
charakter ramowy. W zależności od potrzeb tematyka posiedzeń może być modyfikowana, jak również mogą być zwoływane 
dodatkowe posiedzenia Komisji. 
 
 

 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
 

        Adam Wochal 
 


