
Uchwała Nr LIX/460/2022 

Rady Miejskiej w Łomiankach  

z dnia 15 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Łomiankach  

na rok 2022   

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym 

(t.j. Dz. U. 2022 poz. 559) oraz § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 

stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu, Gminy  Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady 

Miejskiej w Łomiankach z dnia  2 października 2017 roku (Dz. U. Woj. Maz. z 16 listopada 2017 r., poz. 

10378) Rada  Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:   

§ 1.  

Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik  do 

niniejszej uchwały.   

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.   

§ 3.  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  
  



                                                                             Załącznik do  

 Uchwały Nr LIX/460/2022 

        Rady Miejskiej w Łomiankach  

    z dnia 15 czerwca 2022 roku 

   
 

Plan pracy  

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach  

na rok 2022 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach na 2022 rok zawiera 1 kontrolę.   

W poprzednich latach liczba kontroli była zbyt duża w porównaniu z zainteresowaniem radnych do ich 

realizacji. Niektórzy radni do dnia dzisiejszego nie przekazali protokołów z kontroli, przykładowo 

Krzysztof Wawer nie przedłożył protokołu z Kontroli przepływu dokumentów i przestrzegania zapisów 

aktualnego regulaminu cmentarza komunalnego realizowanej od 30 marca 2020 roku.  

Lp
. 

Zadanie 
Termin 

realizacji 
Kontrolowana 

jednostka 

1 
Opiniowanie wykonania budżetu za rok 2021 oraz wystąpienie z 
wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia 
absolutorium Burmistrzyni Łomianek 

2 kwartał  

2 

Kontrola 'Problemowa' nr 2022-01 planowana na 2 kwartał 2022 roku. 
Temat: Kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu obrony 
cywilnej, ochrony ludności przez Urząd Miejski w Łomiankach 
Wnioskodawca: Dąbrowski Tomasz 
Kierownik zespołu kontrolnego: Dąbrowski Tomasz 
Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Naftyński 
Michał, Bryk Grzegorz 

3 kwartał 
Urząd 

Miejski 

 

 
 

  



Uzasadnienie do uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łomiankach na rok 2022   

Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  „Komisje podlegają 

radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania  z działalności”. Natomiast zgodnie z § 20 

Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady  Miejskiej, stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu Gminy 

Łomianki do Uchwały nr XXXIII/380/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 

roku (Dz. U. Woj. Maz. z 16 listopada 2017 r., poz. 10378) 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do  

zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 2. Plan  przedłożony Radzie musi 

zawierać co najmniej: 1) terminy odbywania posiedzeń,  2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną 

poddane kontroli.   

Do dnia dzisiejszego wpłynął tylko jeden wniosek o przeprowadzenie kontroli, który został ujęty  

w załączniku do  niniejszego projektu Uchwały.   

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne po uprzednim  zgłoszeniu propozycji 

do planu pracy Komisji Rewizyjnej.  
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