
UCHWAŁA NR XXXII/763/20 
RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy na 2021 r. 

Na podstawie art. 18a ust. 1,3 i 4 oraz art. 21 ust.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bydgoszczy na 2021 r. stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Monika Matowska 
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PLAN PRACY  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA BYDGOSZCZY  

na rok 2021 
 

1. Ocena realizacji wykonania budżetu Miasta za 2020 rok (czerwiec 2021): 
- zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta 
za rok 2020, 
- zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w miejskich jednostkach 
organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych gminy w 2020 roku, 
- kontrola udzielania zamówień publicznych w 2020 roku, 
- zapoznanie się z informacją Prezydenta o wynikach kontroli przeprowadzonych 
w spółkach komunalnych w 2020 roku, 
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz 
z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji, o której 
mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
a także rozpatrzenie sprawozdania z  badania sprawozdania finansowego, 
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 rok, 
- przygotowanie wniosku o udzielnie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta za 2020 rok. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia informacji 
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2020 roku, 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Miastu Bydgoszcz. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie aktualizacji 
wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Bydgoszczy. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta na 2022 rok. 

5. Bieżąca kontrola działalności Prezydenta i podporządkowanych mu jednostek 
oraz jednostek pomocniczych Miasta w zakresie przestrzegania Statutu, realizacji 
uchwał Rady Miasta, zarządzeń Prezydenta oraz innych przepisów prawa, których 
realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej, jak również wykonanie zadań Miasta – 
na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.  

6. Bieżące zapoznawanie się z informacją Prezydenta o wynikach kontroli 
przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, miejskich jednostkach 
organizacyjnych, jednostkach pomocniczych oraz spółkach komunalnych. 

7. Bieżąca realizacja spraw zleconych przez Radę Miasta Bydgoszczy oraz spraw 
wynikających z ustawowych obowiązków Komisji Rewizyjnej. 

8. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 
  
               Jarosław Wenderlich 
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Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Bydgoszczy wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów
pracy przyjmowanych każdorazowo przez Radę Miasta. Przedstawiony do zatwierdzenia plan pracy na
2021 rok został przyjęty przez Komisję Rewizyjną.
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