
 
UCHWAŁA NR XLVII/793/17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
  

z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia planu  kontroli Komisji Rewizyjnej   
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  na 2018 rok. 

 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 3 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 
 z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)  
 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  na 2018 rok w brzmieniu  jak w załączniku do uchwały.  
  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały NR XLVII/793/17 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 
 

 

 PLAN KONTROLI 
Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2018 r. 

 
 
I półrocze 

. 
1. Analiza  wykonania  budżetu za 2017 rok i przyjęcie opinii dotyczącej realizacji 

planu dochodów i wydatków budżetowych za 2017 r. wraz z opracowaniem 
wniosku w sprawie absolutorium  dla  Zarządu  Województwa Podkarpackiego 
z wykonania  budżetu za 2017 r. 
 

2. Analiza wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa 
dla jednostek samorządu terytorialnego i innych z zakresu kultury  
i dziedzictwa narodowego 
 

3. Analiza przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji 
podległych samorządowi województwa – kultura. 
 

4. Analiza przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji 
podległych samorządowi województwa - ochrona zdrowia. 
 

5. Analiza przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji 
podległych samorządowi województwa – PZDW 

 
6. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych  

z zakresu melioracji.  
7. Analiza realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 
 

8. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych  
z zakresu infrastruktury transportowej. 
 

9. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych  
z zakresu sportu. 

10. Analiza sprawowania nadzoru przez Departament Dróg i Publicznego 
Transportu Zbiorowego z  dokonywanych płatności na rzecz przewoźników 
 z tytułu stosowania ulg. 

 
11. Analiza stanu realizacji  dostępności  projektu :  sieć  szerokopasmowa. 

 
12.   Analiza stanu realizacji  dostępności  projektu: trasy rowerowe Polski   

Wschodniej. 
13.   Analiza udzielanych dotacji dla samorządów i stowarzyszeń  w zakresie 

promocji województwa. 



 
14.  Analiza zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych za 

2017r. 
 
II półrocze 

1. Analiza odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Województwa, 
zgłoszone w pierwszym półroczu 2018 r. 

 
2.  Analiza wykonania planu dochodów i wydatków budżetu województwa za 

 I półrocze 2018 r. 
 

3. Analiza  realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych w obszarze 
służby zdrowia wraz z kontrolą wdrażania programów restrukturyzacyjnych  
w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa. 
 

4. Analiza wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych  
w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi 
województwa w I półroczu 2018, w tym wykonania ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych. 

 
5. Analiza realizacji wybranych inwestycji wojewódzkich z podziałem na powiaty 

na drogach wojewódzkich,  wspólnie  z samorządami innych szczebli. 
 

6. Analiza gospodarki mieniem Województwa Podkarpackiego. 
 

7. Analiza realizacji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” 
 

8. Analiza połączenia Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie  z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie 
oraz Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. 

 
9. Wstępna analiza projektu budżetu na 2019r. 

 
 
 
Komisja   Rewizyjna   za  zgodą  lub  na  zlecenie  Sejmiku Województwa Podkarpackiego   
będzie  przeprowadzać kontrole  w  zakresie  i   terminie nie  przewidzianym  w  rocznym  
Planie Kontroli – stosownie do zapisów §40  ust.4 Statutu Województwa Podkarpackiego. 
Ponadto Komisja Rewizyjna w 2018 r. – biorąc pod uwagę zgodność z prawem, celowość, 
rzetelność i gospodarność -  dokonywać będzie bieżących ocen i analiz 
 w zakresie: 
- wykonywania zadań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i kierowników 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych, 
- wykorzystania mienia służbowego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
 i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, 
                                                                                                               

 
    Przewodnicząca Komisji   
     
           Anna HUK 
 

 


