Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy ŻWJT
z pracy Zarządu za rok 2016.
Podstawa prawna Statut Rady Dzielnicy par.16. ust.3.
Regulamin Komisji Rewizyjnej par.1. ust.2. - oraz par.3. ust.1, ust.2 i ust.4.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 12 do 15.02.2017 roku.
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Anna Chmielewska - przewodnicząca
2. Dorota Piotrowska - z-ca przewodniczącej
3. Barbara Pasieczna - członek
4. Czesława Pietkiewicz - członek - nieobecna
Komisja opisuje zmiany jakie miały miejsce w organach Rady Dzielnicy.
a) Rezygnację z funkcji Przewodniczącej Zarządu złożyła pani Ewa Kałęka.
Rezygnacja została przyjęta na V sesji. Uchwała V/18/16
b) Zgodnie ze Statutem Rady Dzielnicy ŻWJT rozwiązany został cały skład Zarządu.
c) Mandat Radnego złożył pan Zbigniew Mania, który Uchwała nr VI/19/16 został
wygaszony.
d) Komisja Wyborcza Miasta Gdańska wyznaczyła kandydaturę na Radnego Dzielnicy
pana Jerzego Boguckiego, który wyraził wolę pełnienia tego mandatu.
Uchwałą nr VIII/27/16, na sesji złożył ślubowanie.
e) Rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy złożyła pani Maria
Cholewińska.
Odwołana została Uchwałą nr VI/20/16
f) Przewodniczenie Radzie Dzielnicy przejął Za-ca Przewodniczącej pan Andrzej
Malinowski.
g) Na zwołanej sesji VI/16 dokonano wyboru:
 Przewodniczącego Rady
- Uchwała VI/22/16.
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 Za-cą Przewodniczącego pozostał pan Andrzej Malinowski.
 Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy ŻWJT pana Łukasza Bejma.- Uchwała
VI/23/16
 Za-cę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy ŻWJT pana Piotra Pawłowskiego.Uchwała VI/24/16
 Na wniosek Przewodniczącego Zarządu pozostawiono skład dwuosobowy Zarządu.
Przedmiotem kontroli była ocena wykonania zadań statutowych Rady Dzielnicy.
 Protokoły sesji Rady Dzielnicy, pod względem realizacji uchwał i wniosków przez
Zarząd.
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 Protokoły posiedzeń Zarządu.
 Wielkość przyznanych środków finansowych wg liczby mieszkańców na rok 2016.
 Cel wydatkowania środków, wysokość przyznanych wg Uchwały podziału na jednostki
/załączyć Uchwały rozdysponowania środków/.
 Informacja dotycząca wykorzystania środków przeznaczonych Dzielnicy.
 Pisemne wnioski Zarządu o przyznaniu środków.
 Zapoznanie i ocena sprawozdania Zarządu za 2016 rok przesłanego wszystkim radnym
pocztą elektroniczną w dniu 31 styczeń 2017 roku, i które są do odbioru w pomieszczeniu
Rady Dzielnicy radnym, którzy nie posiadają poczty elektronicznej. Powiadomieni zostali
telefonicznie i SMS.
 Oceniono zmianę miejsca siedziby Rady Dzielnicy do pomieszczenia w Szkole, która
w ocenie radnych i kierowniczego gremium uznano za zasadne i słuszne. Warunki pracy
i komfort są zadawalające. W siedzibie Rady Dzielnicy odbywamy regularnie sesje i nie
musimy przenosić się każdorazowo w inne miejsce. W czasie sesji są dostępne wszystkie
dokumenty, które można natychmiast przedstawić do zapoznania.
 Miasto wymieniło stary komputer na laptopa, uruchomiono telefon stacjonarny.
 Przewodniczący Zarządu i Przewodniczący Rady Dzielnicy podają swoje osobiste
telefony do kontaktu.
 Ustalono uruchomienie stałego kontaktu e-mail, przez stronę internetową Rady Dzielnicy
ŻWJT, oraz oceniono informacje na stronie internatowej Rady Dzielnicy i na „FB”.
 Na stronie internetowej znajdują się wszystkie protokoły z sesji oraz podjęte Uchwały.
 Na bieżąco informuje się mieszkańców o wydarzeniach, imprezach jakie będą miały
miejsce na terenie Dzielnicy. W zakładkach podane są wszystkie niezbędne aktualne
informacje.
 Strona na „FB” prowadzona czytelnie i posiada swoje Logo. Wstawiane są na bieżąco
wszystkie zdarzenia.
 Sprawdzono korespondencję do Rady Dzielnicy, większość korespondencji wysyłana jest
przez pocztę elektroniczną. W książce znajdują się wpisy korespondencji, która wpłynęła
do Rady Dzielnicy ŻWJT.
 W okresie opiniowania stwierdzono, że Rada Dzielnicy odbyła
Zarząd Rady Dzielnicy ŻWJT odbył 3 posiedzenia w roku 2016.
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 Protokoły z sesji są kompletne, znajdują się listy obecności Radnych i gości, Porządki
zwołania sesji, podjęte uchwały, wnioski skierowane do Zarządu i innych instytucji,
zapisana jest tematyka dyskusji z podaniem osób które się wypowiadały i składały
wnioski.
 Protokoły posiadają potwierdzenie przekazania ich w terminie do Biura Rady Miasta
Gdańska.
 Protokoły Zarządu przedstawiają tematykę pracy omówienie wniosków i sposób ich
realizacji.
 Zarząd czynnie uczestniczył w przedstawianiu pism do jednostek administracyjnych
i oceniał sposób ich realizacji. Utrzymuje stały kontakt z instytucjami działającymi na
terenie Dzielnicy, współpracuje z organami porządkowymi.

2

 Zarząd na każdej sesji udzielał informacji na sprawy i wnioski, które były zgłaszane na
sesjach lub na piśmie do Zarządu.
Ocena wykonania budżetu Rady Dzielnicy ŻWJT na rok 2016.
 Rada Dzielnicy rozdysponowała kwotę 68 668 zł w wysokości 100%.
 Kwota ta została rozdysponowana poprzez dwie uchwały podjęte przez Radę Dzielnicy.
 45 000 zł przekazano do Wydziału Rozwoju Społecznego na sfinansowanie potrzeb
szkolnych siedmiu placówek oświatowych znajdujących się na terenie naszej dzielnicy.
 16 168 zł. przeznaczono do ZDiZ na wykonanie remontu ul. Helska. Prace te zakończone
zostały we wrześniu. Wykonanie gablot informacyjnych. Z uwagi na dewastację, oraz
złych warunków atmosferycznych montaż przeniesiono na wiosnę 2017 roku.
 5 000 zł. przekazano do Biura Prezydenta ds. Kultury na organizację spotkań
mieszkańców z ludźmi kultury, spotkania autorskie zorganizowane przez Filię nr 26
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gospody 3.
 2 500 zł. Przekazano na sfinansowanie strony internetowej Rady Dzielnicy i obsługę
www.rdzwjt.gda.pl
Ocena i wnioski z pracy.
Komisja Rewizyjna wnikliwie i rzetelnie podeszła do sporządzenia opinii.
W okresie roku 2016, Radni otrzymywali pocztą elektroniczną i telefonicznie informacje
bieżące i sprawozdanie z działania Zarządu z wykonywanych spraw i sposobie ich
załatwienia.
Również Przewodniczący Rady Dzielnicy przekazywał drogą elektroniczną pocztę oraz opis
wykonywanych czynności przesyłając je Radnym Dzielnicy. Wysyłał korespondencje
w sprawie uszkodzonej ławki przy u. Subisława 21, tablic informacyjnych. Ławka została
zabrana, ponieważ ZDiZ nie posiada warsztatów naprawczych. Tablice będą wykonane wg
podanego wzoru montażu aby zapobiec wypadaniu w skutek silnych wiatrów, czy
przypadkowego oparcia się o planszę.
Sprawy te nadzoruje i pilotuje Przewodniczący Zarządu.
Zarząd i Przewodniczący Rady Dzielnicy są w stałym kontakcie i każdą sprawę omawiają
bieżąco. Odbywają się również spotkania na posiedzeniu Zarządu.
Komisja Rewizyjna zapoznała się również z propozycją podziału środków finansowych na
rok 2017. Sprawa ta będzie omawiana na najbliższej XI sesji.
Komisja wnosi do Rady Dzielnicy o przyjęcie wykonania budżetu za rok 2016, który
został w 100 % zrealizowany.
Wnioskujemy o przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
1. …………………………….
2. …………………………….
3. …………………………….
4. ………………………….…
Gdańsk, 15.02.2017 r.
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