
Roczne sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady  Miejskiej w Giżycku 

za 2015 rok. 

      Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  prowadziła działalność w oparciu o plan pracy 

przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej  nr IV/8/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. 

W okresie sprawozdawczym , zgodnie z planem pracy, Komisja przeprowadziła 7 kontroli 

planowanych i 2 kontrole  zlecone przez Radę Miejską, których tematyka dotyczyła:  

1. Badania postępowania władz miasta w sprawie modernizacji przejścia przez tory 

 kat. E,  na przedłużeniu ulicy Wyzwolenia. 

2. Przyczyn opóźnień przy realizacji adaptacji Twierdzy Boyen, w szczególności 

laboratorium prochowego i stajni z wozownią. 

Kontrolom zaplanowanym podległy następujące obszary działalności burmistrza  i podległych 

mu jednostek: 

1. Kontrola przyczyn niewykonania zadań wykazanych w budżecie na 2015 rok, jako 

wydatki niewygasające, 

2. Kontrola stosowania ustawy prawo o zamówieniach publicznych w zakresie 

dotyczącym realizacji programu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 

eInclusion” 

3. Realizacja zaleceń z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w urzędzie miejskim 

podczas ostatniej kadencji tj. w latach 2010-2014. 

4. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców oraz interpelacji zapytań  

i wniosków radnych skierowanych do Burmistrza Miasta 

5. Kontrola zarządzeń burmistrza miasta wydanych w okresie: styczeń - lipiec 2015 rok. 

6. Kontrola wykonania remontów i inwestycji przeprowadzonych w placówkach 

oświatowych 

7. Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wykorzystania dotacji  

z budżetu miasta. 

       W czasie przeprowadzonych kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani  

z dokumentami dotyczącymi przedmiotowych spraw oraz otrzymali wyczerpujące 

odpowiedzi na zadawane pytania. 

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym przyjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie skargi  na działalność 

burmistrza dotyczącej zgodności z obowiązującym prawem , wydanego 

zarządzenia nr 52/2015 z dnia 25 marca 2015 r. 



2. Uchwała nr 2/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Jolancie Piotrowskiej, za okres 1 stycznia do 7 grudnia 

2014 r. 

3. Uchwała nr 3 /2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Wojciechowi Karolowi Iwaszkiewiczowi, za okres  

od 8 grudnia do 31 grudnia 2014 r. 

4. Uchwała nr 4/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność 

burmistrza, dotyczącej zgodności z obowiązującym prawem, wydanego 

zarządzenia nr 2/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. 

5. Uchwała nr 5/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie skargi na działalność 

burmistrza dotyczącej zgodności z obowiązującym prawem wydanego 

zarządzenia nr 42/2015 z dnia 3 marca 2015r. 

6. Uchwała nr 6/2015 z dnia 8 grudnia w sprawie skargi na działalność 

burmistrza dotyczącej realizacji umowy z dnia 20 maja 2015r. pomiędzy 

Gminą Miejska, a Dorotą Marzanną Sinkiewicz. 

Komicja Rewizyjna wszystkie skargi kierowane w okresie sprawozdawczym 

uznała za bezzasadne. 

Wszelkie dokumenty dotyczące wymienionych w sprawozdaniu zagadnień 

znajdują się w Biurze Rady Miejskiej, zaś szczegóły wymienionych wyżej spraw 

zostały przedstawione  w protokołach posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępnych 

na stronie http://www.bip/gizycko.pl/ W okresie sprawozdawczym Komisja 

pracowała w stu procentowej frekwencji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 Rady Miejskiej Giżycka 

Boć Mirosław 
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