
Roczne sprawozdanie z działalności

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

za 2019 rok

Podstawa: plan pracy przyjęty w drodze uchwały Rady Miejskiej.

W okresie sprawozdawczym tj. w 2019 roku Komisja przeprowadziła 7 kontroli, których
tematyka dotyczyła:

1. Kontroli efektywności działań związanych z wykonaniem analizy ruchu drogowego
wraz z kontrolą zasadności poniesionych wydatków na ten cel.

2. Kontrola wydatków związanych z zakupem sprzętu do utrzymania dróg w Zakładzie
Usług Komunalnych.

3. Kontrola giżyckich instytucji działających na rzecz rozwoju kultury.
4. Kontrola przygotowania miasta do sezonu turystycznego.
5. Kontrola wykonania budżetu za 2018 rok. Wydanie opinii dotyczącej wykonania

budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka.
6. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
7. Kontrola wykonania inwestycji wjednostkach budżetowych miasta.

Komisja Rewizyjna, działając w oparciu o postanowienia uchwały Rady Miejskiej
Nr VII/30/2019 r. z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania kontroli problemowej
dotyczącej prawidłowości przeprowadzonych przetargów na zakup materiałów biurowych
przez Urząd Miejski w Giżycku w latach 2017 — 2018, dokonała zleconej tą uchwałą kontroli.
W oparciu o zgromadzone dokumenty oraz wyjaśnienia Burmistrza Miasta Giżycka, Komisj a
stwierdziła, że działania organów miasta powołanych do przygotowania i przeprowadzenia
przetargów na zakup materiałów biurowych przez Urząd Miejski w Giżycku w latach
2017 —2018 były zgodne z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

Na podstawie uchwały XII/73/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 czerwca
2019 roku Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22.08.2019 roku przeprowadziła

kontrolę problemową dotyczącą prawidłowości procesu wydania decyzji na zmianę
użytkowania nowo wybudowanego garażu przy ul. Słowiańskiej na warsztat samochodowy.
Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów dostarczonych w tej sprawie oraz wysłuchaniu
wyjaśnień Burmistrza Miasta Giżycka Komisja Rewizyjna stwierdziła, że organ
przeprowadził wymaganą przepisami prawa analizę urbanistyczną, zweryfikował spełnienie
powyższych przesłanek i nie dopatrzył się podstaw do odmowy wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Działania organu były zgodne z obowiązującymi
procedurami.

W czasie przeprowadzonych kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zapoznani
z dokumentami dotyczącymi przedmiotowych spraw oraz otrzymali wyczerpujące
odpowiedzi na zadawane pytania.



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 ~izycko.pl/
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