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UCHWALA NR ... 
IUDY MIEJSKIEJ W t,ODZI 

z dnia .............. 

m sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Loclzi 
na rok 2016. 

Na podstawie art. 18a ust. 1, 3, 4 i art. 21 ust. 3 ustauy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. IJ. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz 9 18 ust. 1 Stattitu Miasta t,odzi (tj. Dz. Urz. 
W'oj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz z 2014 r. poz. 3718) Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastppuje: 

I .  Zatwicrdza siq plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w todzi na cok 2016; 
stnnowiqcy zalqcznik do uchwaly. 

5 2. Uchwala wchodzi w zycie z dtliem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejsldej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projcktodawcq uchwaly jest 
Kornisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lodzi. 



Zal4cznik 
............... do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w t o d z i  
z daia ................. 

Uzasadnienie 

Komis.ja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lodzi wypelniajqc dyspozycje art. 18 a ust. 1 ,  3, 4 i art. 
21 ust. 3 ustauy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzic grninnym @z. U. z 20 15 r. poz. 15 15 
i 1890) oraz 5 18 ust. 1 Statutu Miasta li,odzi (ti. Dz. U n .  Woj. tcidzkicgo z 2009 r. Nr 347, 
poz. 2860 oraz z 2014 r. poz. 371 8) przedstawia do zatwierdzenia przez Kadq Micjskqplan pracy na 
rok 2015, przyjqty przez Komisjq w dniu 19 stycznia 2016 r. 



Zalqcznik 
............... do uchwaly Nr 

Rady Miejskiej w t,odzi 
z dnia ................. 

Plan pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady ~Miejskiej w Lodzi 

na 2016 rok. 

1. Kontrola realizacji budietu Miasta w roku 2016. 

2. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Miasta za rok 201 5 

3. Analiza spraw bqdqcych przedmiotem kontroli, wynikljw kontroli dokorianych przcz 
instytucje zcwnqtrzne i wewnqtrzne Urzedu Miasta Lodzi oraz realizacji wniosk6w i zaleceti 
pokontrolnych przez Prezydenta Miasta i podlegle Prezydentowi jediiostki organizacyjnc. 

4. Prowadzenic postqpowari wyjainiajqcych dotyczqcych skarg na dziaianie kierowniknw 
jcdnostek organizacyjnych Urzqdu Miasta Lodzi, skierowanych przez R a d ~  Miejsk4 lub jcj 
Przcwodnicz~cego. 

5. Przeprowadzenie kontroli dzialari I'rezydenta Miasta Lodzi oraz podlegiych mu jednostek 

organizacyjnych w zakresie: 

* przyczyn i odpowiedzia1l~oSci za niewykorzystanie pieniqdzy unijnych na projekty micjskie 
wpisane na list? projekt6w przewidzimych do finansowania w latach 7007-2013: 
,,Rewitulizacja ~rcidnliejskiego Ohszarzr E,odzi poloionego w ohrebie ulic: Piorrko~vsku - 
Kiliriskirgo - Tuwima -- Pilsud.skiego " (RPO WL) i ,, Gospodar-ka odpudunli korn~malnymi uJ 

k,odzi -/k II" (Polis); 

wykorzystania pobranych w nadmiemej wysokoici oplat za gospodarowanie odpadami 
komunalnpn~i oraz skutkbw zawyionych optat dla pozion~u wydatkljw z nich pokrywanych: 

zagroken z w i m y c h  z wykorzystaniem pieniqdzy unijnych przy realizucji najwiqkszych 
inwestycji miejskich: 

- projektu w ramach POI~S 7.3-20 .,Rozbudowa i n~odernizucja trasy imnni~rjtr \ v  rclncli 
Wschbd - Zachdd (Refkinin - Olechd~l) ivraz z systemern zusilunia orui .sj~.c.trrnet~~ 
obszarowego stero~~~uniu rlichem "; 

- projcktu w ramach POI~S 7.3-30 ,. Iezel  A4ullimodalnyprzy Dulorcu 1.6di Fuhrycziza"; 

- projcktu w ramach RPO WL na lata 2007-2013 ,,Rewifalizacju EC-I i j e j  a~ii~pln~jcl nrl 



cele kulttrralno-ar~s~czne"; 

lcgalnosci, celowoSci, rzetelnoici i gospodamoici zagranicznych wyjazdbw sluzbouych 
Prezydenta Miaqta Lodzi i jego zastqpcciw w 2015 r. 

6. Wsp6ldzialanie z pozostalymi komisjami Rady Micjskicj w Lodzi w zakresic kontroli 
dziaialnoici Prezydenta Miasta Lodzi oraz podleglych mu jednostck organi~acyjnych 
wykonujqcych uchwaly Rady Miejskiej i zarzqdzenia Prezydenta Miasta w sprawnch, 
ktcirych Komisja Rewizyjna uzna za zasadne. 

7. Wyniki pracy Kon~isja Kewizyjna przedldada Iladzie Miejskiej w postaci sprawozdania, 
projektu uchwaly lub stanowiska. 


