Zalqpznik nr 6
do Statutu

Miasta i Gminv Ostrzesz6w

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJIYEJ RADY MIEJSKIEJ
Rozdzial I.
Zasady kontroli.
$1

1.

2.

3.

4.
5.

$2

l.

2.
3.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Oshzesz6w (zwana dalej Komisj{ jest stalq komisjq
powolywanq w celu kontrolowania dzialalno5ci BurmistrzZ oraz gminnych jednostek
organizacyjnych i pomocniczych.
Celem dzialah kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbgdnych dla oceny
dzialalno5ci Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
zapobieganie niekorzystnym 4iawiskom w dzialalno5ci kontrolowanych jednostek oraz
pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
Komisja kontroluje dzialalnoSi Burmistrza oraz grninnych jednostek organizacyjnych
i pomocniczych pod wzglgdem:
l) legalno6ci,
2) gospodarnoSci,
3) rzetelnoSci,
4) celowoSci,
5) zgodnoSci dokumentacji ze stanem faktycznym.
Komisja kontrolujqc Burmistrza oraz gminne jednostki organizacyjne i pomocnicze, bada
w szczeg6lnoici gospodarkg finansow4, w tym wykonanie budZetu Gminy.
Komisja bada i ocenia na polecenie Rady materialy z kontroli Burmistrza
i podporz$kowanych mu jednostelg dokonywanych przez inne podmioty. Powy2sze
dotyczy tak2e kontroli zewngtrmych.

i

wystgpuje z pisemnym
wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Wniosek o kt6rym mowa w ust. l, Przewodniczqcy Komisji przesyla do zaopiniowania
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Przewodnicz4cy Komisji przedklada opinie i wniosek, o tt6rych mowa w ust.l, na rgce

Komisja opiniuje na piSmie wykonanie budZetu Gminy

Przewodn ic z4cego Rady.

Rozdzial II
Organizacja Komisj i RewizYj nej.

$3

l.

Z.
3.

Komisja sklada sig z 3 - 5 czlonk6w, w t)m PrzewodnicT4oego i jego Za*qpcy.
Komisja wybierana jest spoSr6d radnych, w tym przedstawicieli wszystkich klub6w.
W sklad Komisji nie mog4 wchodzid: Przewodnicz4cy offi,t'I i II Wicepnewodnicz4cy
Rady.

4. Komisja wybierana

jest

zwykla wigkszoSci4 glos6w w obecno6ci co najmniei polowy

skladu Rady.

5.

Odwolanie czlonk6w Komisji nastgpuje wigkszoSci4ustawowego skladu Rady.

$4

Komisji Rewizyjnej wybiera Rada bezwzglgdnqwigkszoSci4 glos6w
co nqimniej polowy ustawowego skladu Rady w glosowaniu jawnym'

1. hzewodniczpgo

2.
$s

l.

Z.

w obecnoSci
Odwolanie Przewodnicz4aego Komisji nastgluje na wniosek co najmniej
skladu kdy, w glosowaniu jawnYm-

114

ustawowego

przewodniczqcy, jego Zastgpca oraz pozostali czlonkowie Komisji podlegajqurylQczeniu
od udziatu w dzialaniach Komisji, w sprawach, w k16rych rnoZe powstai podejrzenie o ich
stronniczoSd lub interesownoSd.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje sig odpowiednio
przepisy art. 24 Kodeksu postqpowania administracyjnego,

$6

l. Komisja podlega Radzie Miejskiej.
2. KomisJa pruedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia na
3.

4.

rok nastppny.
Plan przedloiony Radzie musi zawiera6 co najmniej:
l) terminy odbywania Posiedzeri,
2) terminy i wykaz jednostek, kt6re zostanqpoddane kontroli kompleksowej.
Rada mo2e podjqc decyzjp w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objEtej
planem pracy Komisji.

5.

takiej

6.

7.

w kazdym przypadku podjgcia
Dotyczy to zar6wno kontroli komplekso'nrych, jak

Komisja jest obowiqzana do przeprowad zenia kontroli
decyzj

i

Przez

RadE'

i problemowych.
Komisja moze prowadzi(, kontrole problemowe i sprawdzajqce nie objqte zatu'ierdzonym
planem pracy.
Rada moze zatwierdzii jedynie czE66 planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystqpienie do
wykonywania kontroli kompleksowych mo2e nast4pi6 po zatwierdzeniu plantr pracy lub

jego czg5ci.

Rozdzial III.
Posiedzenia Komisj i Rewizyj nej.

$7

l. Komisja obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez

Przewodniczecego zgodnie

z planem pracy Komisji oraz w miarg potrzeb.
2.

3.

4.

5.

Posiedzenia" kl6re nie sq objgte planem pracy Komisji, moge byd zwolywane z wlasnej
inicjatywy Przewodnicacego Komisji, a takie na pisemny wniosek Frzewodniczqcego
Rady jak r6wnie2 nie mniej ni2 5 radnych.
Przewodniczqcy Rady oraz radni skladajqcy wniosek w sprawie nvolania posiedzenia
Komisji obowi4Tani sqwskazad we wniosku przyczynp jego zlo2enia.
Przewodniczqcy Komisji moZe zaprosid najej posiedzenia:
l) radnych, nie bEd4cych czlonkami Komisji,
2) osoby zaangaZswane na wniosek Komisji w charakterze bieglych lub ekspert6w.
Z posiedzenia Komisji nalely sporz4dzit, protokol, kt6ry winien byd podpisany pvez
Przewodniczqcego lub Zastgpcg Przewodnicz4rego.

$8
1.

2.

Uchwaly Komisji zapadajqmykl4wiqkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej polowy
skladu Komisji.
Glosowanie jest jawne.

$e
Obslugg biurow4 Komisj i zapewnia Burmistrz.

$10

1.

2.

Komisja mo2e korzysta| z porad, opinii i ekspertyz os6b, posiadaj4cych wiedzg fachow4
w zalaesie zvtiryarrym z przedmiotem kontroli.
W przypadku, gdy skorzystanie zwyfuej wskazanych Srodk6w wymaga zawarcia odrgbnej
umowy i dokonania wyptaty wynagrodzenia, Przewodnicz4cy Komisji przedstawia sprawe
Burmistrzowi celem zawarciastosownej umowy w imieniu Gminy.

$ l1

l.

2.

Komisja pneprowadza nastgpujqce rodzaje kontroli:
l) kompleksowe - obejmujnce caloSd dzialalnoSci kontrolowanego podmiotu lub
obszerny zesp6l dzialafi tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj4ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu
dzialalno$ci kontrolowanego podmiotu, stanowi4ce niewielki fragment w jego
dzialalno$ci,
3) sprawdzaj4ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli
zostaty uwzglgdnione w toku postQpowania jednostki.
Kontroli Komisji nie podlegajqz.arrierzenia przed ich zrealizowaniem.

$12

1.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe

2.

planie pmcy, zatwierdzonym przez Radg.
Rada mo2e podja6 decyzjg w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objqtej
planem, o jakim mowa w ust.l.

w

zakresie ustalonym w jej

$13
Kontrola kompleksowa nie powinna trwad dtu2ej ni2 30 dni roboczych, a kontrole pro'blemowa
i sprawdzajqca - dtu2ej niZ 10 dni roboczych.
$14

l.

2.
3.
4.

$ls

1.

Rada mo2p nakazai Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takin przerwanie kontroli lub
odst4pienie od poszczeg6lnych czynnoSci kontrolnych.
Rada moiB nal'azatrozszsrzenie lub zawgienie zakresu i przedmiotu kontroli.
Uchwaty Rady, o kt6rych mowa w ust. 2 - 3 wykonywane s4niezwlocznie.
Komisja Rewizyjna jest obowiqgana do przeprowadzenia kontroli w kaZdym

przypadku podjgcia takiej decyzji przez Rade. Dotyczy to zar6wno kontroli
kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj4cych.

Postgpowanie kontrolne przeprowadza siq w sposob umoZ{iwiajqcy bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu fbktycanego w zakresie dzialalnoSci kontrolowanego przedmioflL rzetelne

jego

2.
3.

udokumentowanie i ocenp kontrolowanej dzialalno$ci wedtug kryteri6w
ustalonychw $ l.
Stan faktyczry ustala sig na podstawie dowod6w zebranych w toku postgpowania
kontrolnego.
Jako dow6d mo2e byi wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z pravuem. Jako
dowody mog4 byd wykorzystane w szczeg6lnoSci: dokumenty, wyniki oglgdzin, zenrania
Swiadk6w, opinie biegtych oraz pisemne wyja5nienia i obja$nienia kontrolowanych.

Rozdzial IV.
Tryb kontroli.
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

Kontroli kompleksowych dokonujqw imieniu Komisji zespoty kontrolne skladai4ce sig co
najmniej z dw6ch czlonk6w Komisji.
Przewodniczqcy Komisji wyznacz-a na pi5mie kierownika zespolu kontrolnego, kt6ry
dokonuje podzialu c4mnoSci pomiedzy kontroluj4cych.
Kontrole problemowe i sprawdzajece mogq by6 przeprowadzane prizez co najmniej
2 czlonk6w Komisji.
Kontrole (z zastrzeZeniem ust.6) przeprowadzane sq na podstawie 'pisemnego
upowa2nienia wydanego pfizez Przewodniczqcego Komisji, okre6lajqcego kontrolowany
podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobg) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
Konholuj4cy obowiq,zani s4 przed przyst4pieniem do czynnoSci kontrolnych okaza(,
kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowainieni4 o kt6rych mowa w ust.4.
W przypadkach nie cierpiqcych zwloki kazdy z czlonk6w Komisji moZe prz:yst4pii do
kontroli problemowej bez wczefniejszej uchwaly Komisji oraz upowailnienia, o kt6rym
mowa w ust.5. Za przypadki nie cierpi4ce zwloki uwaia siq w szczeg6lno5rli sytuacje
w kt6rych czlonek Komisji poweimie uzasadnione podejrzenie popelnienia przestppstwa
lub tez zachodz4przeslanki pozwalaj4ce przypuszczal, i2 niezwloczne przeplowadzenie
kontroli pozwoli unikn46 niebezpieczeristwa dla zdrowia lub Zycia ludzkielgo lub tez
powstaniu macanych strat materialnych w mieniu komunalnym.

7. W przypadku podjgcia dzialafi kontrolnych, o k*6rych mowa w ust. 6, kontroluj4cy
8.

jest

obowiqgany zwr6ci6 sig - w najkr6tszym mo2liwym terminie - do Przewodniczqcego
Komisji o wyraZenie zgody na ich kontynuowanie.
W przypadku niezwr6cenia sig o wyra2enie zgody lub tez odmowy wyra2enia zgody,
o kt6rej mowa w ust. 7, kontroluj4cy niezwlocanie przerywa, kontrolq i odstgpuje od
sporz4dzenia protokolu pokontrolnego. W takim przypadku, kontroli nie uwzglgdnia siq
w sprawozd aniu z dzialalnoSci Komisj i.

$17

1.

2.

W razie ujawnienia w toku konholi czynu majqcego cechy ptzestgpstw4 kontrolujqcy
niezwlocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki Przewodniczqcego
Rady i Burmistrza, wskazujqc dowody uzasadniaj4ce zawiadomienie.
Je2eli podejrzenie dotyczy Burrnistrza, kontroluj4cy zawiadamia Przewodnicz4cego Rady.

$18
l. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi4lany jest zapewnii warunki i Srodki niezbqdne
dla prawidlowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi4Tany jest w szczeg6lnoSci przedkladai na
24danie kontrolujqcych dokumenty i materialy niezbgdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umozliwienia kontroluj4cym wstEpu do obiekt6w i pomieszczefi kontrolowanego
podmiotu.

3.
4.
5.

Kierownik konholowanego podmiotu, kt6ry odm6wi wykonania czynnoSci, o kr6rych
mowa w ust. I i 2, obowi4Tany jest do niezwlocznego zloirenia na rece osoby kontrolujqcej
pisemnego wyjafuienia.
Na Zqdanie kontroluj4cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiqTany jest udzielid
ustnych i pisemnych wyjaSnieri takZe w przypadkach innych, niz okreSlone w ust.3.
Zasady udostgpniania wiadomoSci stanowiqcych tajemnicq paristwow4 lub sluZbowq
regulujq powszechnie obowi4.zujqce przepisy prawa.

$le
Obowiq.zki, przypisane niniejszym Regulaminem kierownikowi konholowanego podmiotu,
mog4 byi wykonywane za poSrednictwem podlegtych mu pracownik6w.

$20
CzynnoSci kontrolne wykonywane sq
kontrolowanego podmiotu.

w miarg mo2liwo5ci w dniach oraz godzinach pracy

Rozdzial V.
Protokotv kontroli.
$21

l.

Kontroluj4cy sporz4dzajq z przeprowadzonej kontroli - w terminie 21 dni od daty jej
zakoriczenia - protok6l pokontolny obejmujqcy:
l) nazwg i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imiE i nazwisko kontroluj4cego (kontrolujqcych),
3) daty rozpoczgcia i zakoiczenia czynnoSci kontrolnych,
4) okreSlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objgtego kontrol4

5) imie i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik crynno5ci kontrolnych, & w szczeg6lno6ci wnioski kontroli

2.

wskazujqce na stwierdzone nieprawidlowo3ci w dzialalnoSci kontro'lowanego
podmiotu oraz wskazanie dowod6w potwierdzajqcych ustalenia zawarte w protokole,
7) datg i miejsce podpisania protokotu,
8) podpis kontroluj4cego (kontroluj4cych) i kierownika kontrolowanego podrniotu, lub
notatkg o odrnowie podpisania protokolu z podaniem przycrp odmowy.
Protokol pokontrolny mointakhe zawiera6 wnioski orazproporycje co do sposobu
usunigcia nieprawidlowoSci stwierdzonych w wyniku kontroli.

522

l. W
2.

przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego

podmiotu lub czgdci kontrolujqcych, osoby te s4obowiqpane do zloircnia - w terminie 3 dni
od daty odmowy - pisemnego wyja{nienia jej przycryn.
WyjaSnieni4 o kt6rych mowa w ust. I sklada sig na rEce Przewodnicz4cego Komisji,
sklada on * na zasadach wyzej podanych - wyjaSnienia na rqce Przewodniczqcego Rady.

$23

1.

Kierownik kontrolowanego podmiotu

mofue

zloiry6 na rgce Przewodniczecego Rady uwagi

dotycz4ce kontroli i jej wynik6w

2.

Uwagi, o kt6rych mowa w ust. I sklada siE w terminie 7 dni od daty przedstawienia
kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokolu pokontolnego do podpisanira-

$24
Protok6l pokontrolny sporzqdza sig w trzech egzemplarzach, kt6re - w terminie 3 dni od daty
sporzqdzenia protokotu - otrrymujq: Przewodniczqcy Rady, Przewodnicz4cl' Komisji
Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

Rozdzial VI.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewiryjnej.

$2s

l.

2.

Komisja Rewizyjna sklada Radzie - w terminie do dnia 31 stycznia kaZdego rolru - rocme
sprawozdanie ze swojej dzialalno6ci w roku poprzednim.
Sprawozdanie powinno zawiera6:
l) liczbg, przedmiot, miejsc4 rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykwnajwa2niejszych nieprawidlowoSci wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwal podjgtych przez Komisjq Rewizyjn6
4) wykaz analiz kontroli dokonanych pnzez inne podmioty wraz z najwaimiejszymi
wnioskami, wynikajqcymi z tych kontroli.

Rozdzial YII.
Wsp6ldzialanie Komisji Rewizyjnej z innymi Komisjami.

$26

1.

2.
3.
4.
5.

Komisja moZe na zlecenie Rady lub teZ po powzigciu stosownych uchwal pruez wszystkie
zainteresowane komisje, wspoldzialad w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
Komisjami Rady, w zakresie ich wla6ciwo5ci rzeczowej.
Wspoldzialanie moZe polegai w szczeg6lnoSci na wymianie uwag, informacji
i doSwiadczeri dotyczqcych dzialalnoSci kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wsp6lnych
kontroli przez czlonk6w Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rady.
Przewodnicz4cy Komisji mo2e zwracat siE do Przewodnicz4cych innych Komisji Rady
o oddelegowanie w sklady Zespofu kontrolujqcego Radnych wchodz4cych w sklad tych
Komisji, kt6rzy posiadajqkwalifikacje zawodowe w zakresie objgfym tematyk4kontroli.
Do czlonk6w innych Komisji uczestniczqcych w kontroli, przeprowadzanej przez
Komisjg stosuje siq odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
Przewodnicz4cy Rady zapewnia koordynacjq, wspoldzialanie poszczeg6lnych komisji
w celu wla5ciwego ich ukierunkowani4 zapewnienia skuteczno$ci dzialania oraz unikania
zbgdnych kontroli.

s27
Komisja mo2e wystgpowac do organ6w Gminy w sprawie wniosk6w o prueprowadzenie
kontroli pfizezRegionalnqlzbg Obrachunkowq Najwyzszqlzbg Kontroli lub przez inne organy
kontroli.
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REGIJLAMIN KLT]BOW RADNYCH.
$1

Radni mogqtworzyd kluby radnych, okreslone dalej jako ,,kluby'', wedtug kryteri6w Prizez siebie

przyjptych.

$2
W ramach klub6w moge funkcjonowa6 kola radnych.

$3

1.

2.
3.

4.

Warunkiem utworuenia Klubu jest zadeklarowanie w nim udzialu pfrLez co najrnniej trzech
radnych.
Powstanie klubu musi zostad niezwloczrie zgloszone Przewodnicz4cemu Rady.
W zgloszeniu podaje siE:
l) nazwp klubu,
2) listg czlonk6w,
3) imiq i nazwisko przewodniczqcego klubu.
W razie zmiany skladu klubu lub jego rozrri44ania przewodnicz4cy Klubu jest obowiryarry
do niezwlocalego poinformowania o tym PrzewodniczQcego Rady.

$4

1.
2.

Przewodnicz4cy Rady prowadzi rejesk klub6w.
Kluby dzialajqwylqcmie w ramach Rady.

$s
PrzynaleinoS6 radnych do klub6w jest dobrowolna.

$6

l.

2.
3.

Kluby dzialaj4 w okresie kadencji Rady. Uptyw kadencji Rady jest r6wnoznaczny
zrozuriryaniem klub6w.
Kluby mogq ulegad wczeSniejszemu rozwi4ganiu na mocy uchwal ich czlonk6w,
podejmowanych beztrzglEdn4 wigkszo5ciq w obecnoSci co najmniej polouy czlonk6w
klubu.
Kluby rozwi4.zujqsiq, gdy liczba ich czlonk6w spadnie poniZej 3.

$7
Prace klub6w organizujqprzewodnicz4cy klub6w, wybierani

przezc*onk6w Klubu.

$8

l.
2.
3.
4.

Kluby mogquchwalad wlasne regulaminy.
Regulaminy klub6w nie mogqbyd sprzeczne ze Statutem Gminy.
Przewodniczqcy klub6w sq obowiqzani do niezwlocznego przedkladania regulamin6w
klub6w Przewodniczqcemu Rady.
Postanowienie ust. 3 dotyczy takZe zmian regulamin6w.

