
          Załącznik Nr  1  
          do uchwały Nr VI/27/210/2020 
         Rady Powiatu Ciechanowskiego  

                  z dnia 28 grudnia 2020 roku 

 

 
 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2021 ROK 

 

STYCZEŃ  

Analiza realizacji zadań Wydziału Promocji i Polityki Społecznej w Starostwie  

Powiatowym w Ciechanowie.  

 

LUTY  

Kontrola:    

a) zgodność arkusza organizacyjnego z obowiązującym prawem oświatowym, 

b)  realizacji regulaminu  określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski wysokości stawek dodatku motywacyjnego funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

c)  zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i higieny pracy w Zespole Szkół  

Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. 

 

MARZEC 

Analiza powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Pełnomocnik 

do Spraw Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym.  

 

KWIECIEŃ 

a)  Analiza wykonania budżetu za 2020 rok przez Zarząd Powiatu. 

b) Przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok przez Zarząd 

Powiatu oraz wniosku o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Zarządowi. 

 

MAJ 

Kontrola:    

a) zgodność arkusza organizacyjnego z obowiązującym prawem oświatowym 

b)  realizacji regulaminu  określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski wysokości stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

c)  zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i higieny pracy  w Zespole Szkół  

Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie. 

 

CZERWIEC 

Kontrola wykonywania zadań statutowych przez DPS „Kombatant”  

w Ciechanowie. 



 

LIPIEC 

Analiza stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim w roku 2020/2021 roku        - 

komisja wyjazdowa do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 

 

SIERPIEŃ 

Kontrola realizacji zadań statutowych przez Dom Pomocy Społecznej przy  

ul. Kruczej   w Ciechanowie.  

 

WRZESIEŃ 

Analiza wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu ciechanowskiego za 

pierwsze półrocze 2021 roku.  

 

PAŹDZIERNIK 

Kontrola inwestycji prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.  

 

LISTOPAD 

Kontrola wykonywania zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie -  za okres 2020 / I półrocze 2021r. 

 

GRUDZIEŃ 

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok. 

2. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2022 rok.  

 

Zadania doraźne: 

- kontrole wynikające z bieżących potrzeb przeprowadzone za zgodą Rady Powiatu 

(cały rok), 

 

 


