
UCHWAŁA NR XXII/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kałuszynie

Na podstawie art. 18a ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z 
późn. zm.), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala co następuje:

§ 1. 

Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie, rozpatrzenie skargi Pani Grażyny Gójskiej, na 
działanie Burmistrza Kałuszyna.

§ 2. 

Wyniki zleconej kontroli, zostaną przedstawione przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Kałuszynie.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Uzasadnienie

W dniu 03.10.2016 r. do Rady Miejskiej w Kałuszynie wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie, datowane na dzień 29.09.2016 r., znak WK.052.65.2016, którym przekazano
według właściwości do rozpatrzenia skargę Grażyny Gójskiej, dotyczącą wydatkowania z budżetu Gminy
Kałuszyn środków na publikację pt. Informacja o faktycznej sytuacji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Kałuszyńskiej, umieszczoną w Informatorze samorządowym, która została wniesiona przez tę osobę do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego, organem właściwych
do rozpatrywania skarg dotyczących zadań lub działalności Burmistrza (za wyjątkiem spraw należących do
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jest
Rada Miejska.

Stosownie do przepisu art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r., poz. 446 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Ponadto, w myśl art. 18a ust. 4 ustawy, komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w
zakresie kontroli.

Id: 6683C427-2195-498B-B10D-C4EA29979BD4. Podpisany Strona 1




