chwała

r IIJ 113/1018

Rady Powiatu Kolskiego
Z

dnia 13 grudnia 2·018r.

'"'"sprawie przyjęcia planu kontroli. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego Da
2019r.

a pod tawie art, 16 ustaw

o samorządzie powiatowym (Dz.U.20l Sr., poz. 995 ze zm.)

. 55 u t. l Statutu Po viatu Kolskiego przyjętego uchwałą Nr LIII/345/20 18 Rady Po iatu
Kolski ego

Z

dnia 27 września 2018r. (Dz.Urz.

Rada Po ' iatu Kol kiego postana

oj. Wielkopolskiego z 2018r .. poz. 7

7),

ia co następuje:

§ I
chwała ię roczny plan kontro] i Komi ji Rewizyjnej Rad Powiatu

ol kiego na rok _O19

brzmieniu załącznika do niniej zej uchwały.

§2
UpO . amia

Się

emisję

Re wizyjn ~

do

określania

terminów

przeprowe dzenia

poszczególnych kontroli

§3
W 'konanie uchwały

PO\

ierza się Przewodniczącemu

Komisji Rewizyjnej Rady Pov latu

Kolskiego.
4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PRZE\ 'ODSICZĄ.CY
Rady POWlanJ K"I,klego

~(,

.!i~Jól~.1(

Marek ~u.·JilUk

Uzasadnienie
do chwały Nr HI/13/2018
ady Po latu olskiego
z dnia 13 grudnia 2U18r.

Stosownie do przepisów
na pods av

H:

55 u L l Statutu Pov iatu Kolskiego, Korni ja Rev -izyjna dzia-ła

rocznego plan kontroli zatwierdzonego

prz z Radę Powiatu. Rocznj pan

kontroli na rok 2019 tanowi załącznik do uchv ały.

W związku z pov yższym podjęci

uchwał

uważa ię za uza adni n .

1"RZEWODNICZĄ..CY
Rady ~Wlat-u ~U[5 l('gO
/ to, 1t/( !:r7J:r..l/(

Marek Swiqref .

Zatł'ilCZJlik do

chwały Nr !III 13/2018

Rady Powiatu Kolskiego z;dn. ]J .12.20 18.

Powiatu Kol.skiego na. 2'019r.

Plan kontroli Korni ji Rewizyjnej Rad

) kwartał

ych Zespołu izkół Ekonomicznodrninistracyjnych w Kol

II l wartal
Rozpatrzenie sprawuzdania finansów g
budżetu za 2018r. wraz

sprawozdania z w'" onania

opinią Regionalnej

zb

Obrachunkowej

oraz informacji o ~tanie mi nia powiatu.
Przygotowanie wniosku w prawie ab .oiutorium dla Zarządu Powiatu
Kolskiego.

I ] kwarta.

IVkwartal

Kontrola dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Dpi ki
Zdrowotnej \ Kole
Kontrola
limit6

d i ga<.::·jkrajowych j zagraniczn ch oraz wy orz stanie
pojazdó

służbowych

oraz analiza wydatków Staro, tw .

Powiatowego w zakr sie diet. podróży służ
amochodowych za

rv kwartały

20 i9r,

0\.\.

ch oraz ryczałt' v

