
 

UCHWAŁA Nr    /LIV/21 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia          2021 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 343/XLII/21 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. 2021 poz. 1372 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 343/XLII/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie planu i zakresu 

kontroli Komisji Rewizyjnej, pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„Referat budżetowo-księgowy. 

Termin kontroli od 30.12.2021 r. do 31.01.2022 r. 

Kontrola wykorzystania rezerwy kryzysowej w roku 2020. 

Osoby kontrolujące: Krzysztof Wiśniewski, Janina Moława, Karolina Białecka”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Jolanta Nowakowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W uchwale Nr 421/XLIX/21 z dnia 8 września 2021 roku, podjętej przez Radę Miasta Milanówka, 

w sprawie kontroli Komisji Rewizyjnej, Rada Miasta  zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie 

kontroli doraźnej w zakresie  sposobu, trybu  oraz poprawności  wykonywania prac  budowlanych 

w remontowanej, zabytkowej  willi „Waleria” oraz w zakresie  oceny stanu zabezpieczenia willi, 

podczas półrocznego  zawieszenia  robót budowlanych. Termin kontroli ustalono na okres od  

16 do 30 września 2021 roku. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie zostali wpuszczeni na teren obiektu, który miał podlegać 

kontroli. Następnie Komisja Rewizyjna długo oczekiwała na dostarczenie do kontroli dokumentów, 

o które wnioskowała. 

Dodatkowym utrudnieniem w  pracy komisji był okres choroby i kwarantanny Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, który spowodował kolejną zwłokę w pracy Komisji.  
Wskazane wyżej powody doprowadziły do  nałożenia  się w czasie dwóch okresów kontroli, to 

znaczy planowej kontroli w Referacie Budżetowo- Księgowym, która dotyczyć  miała 

wykorzystania rezerwy kryzysowej w roku 2020, a jej termin został zaplanowany na okres od  1 do 

30 listopada 2021 roku, oraz wspomnianej już kontroli doraźnej, dotyczącej sposobu, trybu  

a także poprawności  wykonywania prac  budowlanych w remontowanej zabytkowej  willa 

„Waleria”, jak również oceny stanu zabezpieczenia zabytkowej  willi podczas półrocznego  

zawieszenia  robót budowlanych. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 


