
Roczne sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej Rady  Miejskiej 

za 2016 rok. 

 
      Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  prowadziła działalność w oparciu o plan pracy 

przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej nr  XVIII/16/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.        

W okresie sprawozdawczym , zgodnie z planem pracy, Komisja przeprowadziła 9 kontroli, 

których tematyka dotyczyła:  

1. Kontrola efektywności wykorzystania środków przekazywanych przez Gminę Miejską  

    Giżycko do stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych na podstawie  

     informacji burmistrza w tej materii, ze szczególnym uwzględnieniem stowarzyszeń,  

     w których gmina jest członkiem. 

2. Kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych i udostępniania informacji 

   publicznej w MOPS - ie.  

3. Kontrola procedury ustalania dodatków mieszkaniowych w MOPS - ie 

4. Kontrola wykonywania zadań statutowych MOSiR – u 

5. Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok.  Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania 

 budżetu miasta za 2015 r.  Sporządzenie wniosku o udzieleniu lub nie 

 udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta 

6. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 

7. Kontrola efektywności i rzetelności wykonywania umów dotyczących utrzymania terenów 

     zielonych w mieście 

8. Kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego  

    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

9. Kontrola wydatkowania środków w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej  

     dotyczącej funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej. 

       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 rozpatrzyła następujące skargi :  

1. Skarga Pana Adama Bonisławskiego z dnia 31.03. 2016 r. na dyrektora MOPS 

w Giżycku. 



2. Skarga Pana Adama Bonisławskiego z dnia 20.04.2016 r. na pracowników 

MOPS uczestniczących w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu  22 marca 

2016 r. 

3. Skarga Państwa Leokadii i Piotra Marczak z dnia 30.10.2016 r. na działalność 

pracowników MOPS . 

4. Skarga Pana Mateusza Brulińskiego  z dnia 21 .11.2016 r. na działalność 

Burmistrza Miasta i Dyrektora Giżyckiego Centrum Kultury. 

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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