
 

P R O J E K T 

 

 

U C H W A Ł A   Nr  ……/VII/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

 

 

w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej 

 

Na podstawie art. 18a ust. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) – Rada Miasta Milanówka  uchwala , co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka  

na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

                        Przewodnicząca  

                      Rady Miasta Milanówka 

 

                                 Janina Moława 
 

 

 

 

 



 

Załącznik do UCHWAŁY Nr  ……/VII/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2019 

1) Referat Ochrony Środowiska 

     - termin kontroli od dnia 1 do 31 marca 2019 r. 

Kontrola umowy na sprzątanie miasta w latach 2018 i 2019. Sprawdzanie protokołów odbioru robót 

dotyczących sprzątania  miasta i ich zgodności z harmonogramem sprzątania miasta. 

      

 Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Jakub Piotrowski, Leszek Kołodziejski, Hubert Jarek. 

 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej 

     -termin kontroli od dnia 1 kwietnia do dnia 15 maja 2019 r. 

Kontrola wydatkowania pieniędzy z dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, przeznaczonych 

na seniorów, kluby seniorów oraz na opłacenie opiekunów osób starszych. 

       

Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Jakub Piotrowski, Leszek Kołodziejski, Hubert Jarek. 

 

3) Miejskie Centrum Kultury. Sprawdzenie wydatkowania pieniędzy na kulturę rozproszoną 

w mieście. 

     - termin kontroli od dnia 16 maja do dnia 30 czerwca 2019 r. 

a. Kontrola funkcjonowania i kosztów Centrum Sportu Grudów. 

b. Kontrola przetargu na wykonanie adaptacji budynku przy ulicy Warszawskiej 18 na Miejskie 

Centrum Kultury. 

c. Kontrola wydatkowania pieniędzy na pozostałe lokale przeznaczone na działalność kulturalną 

w mieście, takie jak na przykład Kurnik. 

       

Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Jakub Piotrowski, Leszek Kołodziejski, Hubert Jarek. 

 

4) Referat Technicznej Obsługi Miasta. 

     - termin kontroli od dnia 1 września do dnia 31 października 2019 r. 

Kontrola będzie dotyczyła budowy i wykonania infrastruktury oraz ewentualnych zmian projektów 

w czasie ich wykonywania, uiszczenia zapłaty za zajęcie pasa drogowego. Ponadto kontrola będzie 

dotyczyła zamówień publicznych pod kontem zgodności ich treści z późniejszym wykonaniem. Kontroli 

poddana zostanie dokumentacja dotycząca wykonania mienionych niżej ulic: 

a. Ulica Sosnowa z niedokończonym fragmentem na skrzyżowaniu z ulicą Długą. 

b. Ulica Żytnia. 

c. Ulica Przyszłości wraz z zbudowanym przy niej parkingiem. 

d. Ulice z nawierzchnią z płyt betonowych: w tym m .in. Łąkowa, Wiatraczna, Chopina 

       

Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Jakub Piotrowski, Leszek Kołodziejski, Hubert Jarek. 

 

5) MPWiK 

     - termin kontroli od dnia 1 listopada do dnia 15 grudnia 2019 r. 

Przedmiotem kontroli będzie wydatkowanie pieniędzy przyznanych na podwyższenie kapitału Spółki 

i ich rozdysponowanie w kontekście umowy z firmą JR Jarosław Radgowski. Ponadto wykonanie robót 

związanych z budową kanalizacji w ulicach w tym ewentualna zmiana projektów a także kontrola 

wydatków związanych z zapłatą za zajęcie pasa drogowego oraz zapłatą za ścieki powstałe 

z wypompowywania wody z gruntu podczas robót budowlanych. Kontrolą objęte będzie także 

sprawdzenie czy wymienione wyżej aspekty zostały uwzględnione w umowie i kto za nie był 

odpowiedzialny w przypadku MPWiK. 

 

Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Jakub Piotrowski, Leszek Kołodziejski, Hubert Jarek. 


