
Załącznik Nr 4
                                                                                            do Statutu Miasta Łeby 

 
                                     REGULAMIN  KOMISJI  REWIZYJNEJ
                                           RADY  MIEJSKIEJ  W  ŁEBIE
  

                                                                 § 1.
1.  Komisja rewizyjna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990r.
     o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./.
2.  Komisja pracuje według rocznego planu pracy, który przedstawia radzie do 
     zatwierdzenia przed rozpoczęciem roku.
3.  Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
4.  Rada, zlecając komisji przeprowadzenie kontroli, określa szczegółowo zakres 
     i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
                                                               § 2.
Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeb, 
nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
                                                              § 3.
Przewodniczący komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i 
zakresie przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem jej 
rozpoczęcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja może ten termin 
skrócić.
                                                             § 4.
1.  Kontrolę przeprowadza komisja w składzie nie mniejszym niż 2 osoby.
2.  Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego upoważnienia 
     przewodniczącego komisji , w którym winny być również wyszczególnione :
     zakres i termin kontroli.
3.  Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli przedmiot i zakres
     kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków oraz jego małżonka, krewnych 
     i powinowatych bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia , opieki lub 
     kurateli.
     Kontrolujący może być wyłączony również w razie stwierdzenia innych przyczyn,
     które mogą mieć wpływ na bezstronność postępowania.
     O wyłączeniu decyduje sam zainteresowany członek komisji lub cała komisja.
     
                                                            § 5
W ramach przeprowadzanej kontroli komisja uprawniona jest do :
a/  wstępu do obiektów jednostki kontrolowanej,
b/  wglądu do dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce,
     a związanych z przedmiotem kontroli,
c/  zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
d/  wnioskowania do rady miejskiej o spowodowanie powołania biegłego do 
     zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
e/  wystąpienia do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne
     wyjaśnienia w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
f/  przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.
                                                            § 6.
Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek :
a/  zapewnienia kontrolującym warunków i środków niezbędnych do sprawnego



     przeprowadzenia kontroli,
b/  pisemnego uzasadnienia odmowy udostępnienia zespołowi kontrolującemu 
     dokumentów objętych tajemnicą państwową.
c/  zapewnić uzyskanie odpowiedzi i wyjaśnień .
                                                           § 7.
Podczas dokonywania czynności kontrolnych kontrolujący winni przestrzegać :
a/  przepisów bhp obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,
b/  przepisów o postępowaniu z informacjami zawierającymi tajemnicę
          państwową i służbową.
c/ regulaminu pracy obowiązującego w jednostce kontrolowanej.
                                                         
                                                          § 8.
1.  Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który podpisują
     wszyscy kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej.
2.  Protokół pokontrolny powinien zawierać :
     a/  nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe jej kierownika,
     b/  imiona i nazwiska osób kontrolujących,
     c/  określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
     d/  datę kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania,
     e/  rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
     f/   ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania,
          jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
     g/  ewentualne wyjaśnienia kierownika lub pracowników  jednostki kontrolowanej ,
     h/  wykaz załączników.
3.  Kopię protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, który w ciągu 7 dni 
     ma możliwość złożenia zastrzeżeń .
    § 9. 
Wnioski z kontroli komisja przedstawia radzie, a rada kieruje do kontrolowanych 
jednostek lub Burmistrza Miasta wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski 
dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości, propozycje zapobiegania im na 
przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.
                                                            § 10.
1.  Dwa razy w roku, w terminie ustalonym przez radę, komisja przedstawia radzie
     sprawozdanie ze swej działalności.
2.  Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności :
     a/  zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych 
          nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
     b/  wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.
                                                           § 11.
Kierownicy jednostek i Burmistrz Miasta, do których wystąpienie pokontrolne zostało 
skierowane, są obowiązani w terminie 14 dni zawiadomić radę o sposobie 
wykorzystania wniosków i o wykonaniu wniosków.
W razie braku możliwości wykonania wniosków, należy podać przyczynę oraz 
propozycję innego sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
                                                          § 12.
W razie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa rada przekazuje sprawę 
prokuratorowi.
                                                          § 13.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio 
przepisy „Regulaminu Rady Miejskiej w Łebie”.


