Uchwała Nr XXXVI/272/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenia
kontroli

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) w związku z § 45 ust. 2
Statutu Miasta Kętrzyna przyjętego uchwałą Nr V/50/03 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia
23 stycznia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r.
Nr 32, poz. 458 z późn. zm) oraz pkt. 6 załącznika do uchwały Nr XXXIV/252/2021 Rady
Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie na 2021 r. Rada uchwala, co następuje:
§ 1.
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie przeprowadzenie kontroli działań
Burmistrza Miasta Kętrzyn w zakresie realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych pn.
„Budowa ul. Górnej w Kętrzynie” oraz „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie”, na które
Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała w 2020 r. 14,3 mln dofinansowania z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.
§ 2.
Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Miejskiej w Kętrzynie na najbliższej
sesji po przeprowadzonej kontroli.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskie w Kętrzynie
( - ) Rafał Rypina

UZASADNIENIE
W dniach 26 i 28 stycznia na portalu internetowym info-ketrzyn24.pl opublikowane
zostały artykuły, z których wynika, że Miasto Kętrzyn nie otrzyma środków finansowych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przyznawanych samorządom województwa
warmińsko-mazurskiego na realizację inwestycji drogowych. W dniu 26 stycznia 2021 r.
podczas posiedzenia Komisji Komunalnej Rady Miejskiej w Kętrzynie złożony został
wniosek o przedstawienie przez Burmistrza Miasta, na posiedzeniu Rady Miejskiej dnia 28
stycznia 2021 r., pełnej informacji, która winna dać odpowiedź na wątpliwości zawarte
w materiale prasowym. Mimo złożonego wniosku Burmistrz Miasta uchylił się od
przedstawienia rzetelnej informacji, co jest wyrazem lekceważenia Rady Miejskiej. Burmistrz
jedynie zapewnił radnych, że czyni starania o środki finansowe na realizację zadania pn.
Przebudowa ul. Ogrodowej i że ta inwestycja na pewno będzie realizowana w 2021 r.
Wobec nieudzielenia Radzie Miejskiej rzetelnych informacji, autor niniejszego
projektu uchwały skierował w dniu 29 stycznia 2021 r. pismo do wojewody z prośbą
o przedstawienie stosownej informacji w tej sprawie. Z odpowiedzi wojewody z dnia
22.02.2021 wynika, że Gmina Miejska Kętrzyn złożyła dwa wnioski na dofinansowanie
dwóch zadań, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych,
tj. 14,3 mln. zł. Dnia 18 sierpnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
a Gminą Miejską Kętrzyn, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta, podpisane zostały
umowy o dofinansowanie tych zadań. Z treści pisma wynika także, że dnia 18 grudnia 2020 r.
Burmistrz Miasta Kętrzyn poinformował Wojewodę o braku wszczęcia postępowań
przetargowym na w/w zadania, w związku z czym, zgodnie z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23
października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, zawarte umowy wygasły z mocy
prawa.
W ocenie autora projektu uchwały, przyczyny braku wszczęcia postępowań
przetargowych wymagają dokładnego wyjaśnienia, bowiem ich brak może rodzić podejrzenie
o zaniechania ze strony osób odpowiedzialnych za realizację tych zadań i tym samym
działanie na szkodę Gminy Miejskiej Kętrzyn. Wyjaśnienie to jest także obowiązkiem wobec
mieszkańców Kętrzyna, a szczególnie ul. Górnej i ul. Ogrodowej zwłaszcza, że w Biuletynie
Informacyjnym Miasta Kętrzyn Nr 6/2020 opublikowany został artykuł pt. „Ogrodowa
i Górna z rekordowym dofinansowaniem”, Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka uznał
pozyskanie dofinansowania, jako wielki sukces władz miasta.
Komisja Rewizyjna, w toku kontroli, powinna ustalić szczegółowy przebieg działań
Burmistrza i podległych mu pracowników zaangażowanych w proces przygotowania
i realizacji tych zadań inwestycyjnych. Kontrola powinna dać również odpowiedź na pytania:
jak przebiegał proces realizacji czynności pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie
postępowania związanego z realizacją tych inwestycji, a także proces decyzyjny i nadzoru ze
strony burmistrza od chwili złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadań.

