
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas (toliau – Komitetas) buvo

sudarytas 2019 m. balandžio 30 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) sprendimu

Nr. T-173, sudėtis patikslinta 2020 m. lapkričio 17 d. Tarybos sprendimu Nr. T-493. Kontrolės

komitetą sudaro 6 nariai: Vygantas Gudėnas, Edita Gudišauskienė (nuo 2020-11-17), Rimantas

Lekavičius, Paulius Lukševičius, Rosvydas Marcinkevičius, Jurgita Šiugždinienė (iki 2020-11-12)

ir Rasa Šnapštienė. Komiteto pirmininku yra paskirtas Vygantas Gudėnas, Komiteto pirmininko

pavaduotoja – Rasa Šnapštienė.

2020 metais Komitetas posėdžiavo 7 kartus. Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir

audito tarnyba pateikė Kontrolės komitetui susipažinti su informacija apie 135 rekomendacijų

vykdymą, iš kurių: 50 buvo įgyvendinta, 16 – iš dalies įgyvendinta, 12 – neįgyvendinta, 56 –

nepasibaigęs įgyvendinimo terminas, 1 – neaktuali. 

Kontrolės komitetas, vadovaudamasis savo 2020 m. veiklos programa, svarstė šiuos

aktualius klausimus:

Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos audito ataskaitos:

1. Dėl Savivaldybės 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų

naudojimo teisėtumo. Informacija išklausyta.

2. Dėl suteikto naudotis neatlygintinai (panaudos pagrindais) Kauno miesto

savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo. Informacija išklausyta.

3. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų) ir žemės po pastatais valdymo ir

efektyvumo ir (arba) rezultatyvumo požiūriu veiklos. Informacija išklausyta.

4. Dėl BĮ Kauno žiemos sporto mokyklos ,,Baltų ainiai“ 2019 m. ir 2020 m. I ketvirčio

veiklos rezultatų. Informacija išklausyta.

5. Dėl pastebėjimų atliekant audito procedūras VšĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centre.

Išklausęs informaciją Komitetas nutarė prašyti Savivaldybės administraciją parengti ir pristatyti

Kontrolės komitetui informaciją, kokiais pjūviais yra stebima Savivaldybės biudžetinių, viešųjų

įstaigų bei Savivaldybės administracijos veikla finansiniu, kokybiniu, žmogiškųjų išteklių požiūriu,

bei informaciją apie vykdomus ES struktūrinių fondų finansuojamus investicinius projektus, jų

kontrolę, lėšų panaudojimą, įsipareigojimų vykdymą ir panašiai.

6. Dėl viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parko vidaus administravimo. Informacija

išklausyta.
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Veiklos programos, ataskaitos ir planai:

1. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos

Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo“. Atsižvelgiant į Komiteto pastabas

ir pasiūlymus, sprendimo projektas pakoreguotas. 2020 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimu

Nr. T-44 buvo patvirtinta Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programa.

2. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės

kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai“. Sprendimo projektui pritarta be pastabų.

3. Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos plano

projektas. Pritarta be pastabų.

Kontrolės komiteto iniciatyva Savivaldybės administracija Komiteto posėdžiuose

pristatė šiuos klausimus:

1. Informacija apie situaciją ir pasekmes, sustabdžius S. Dariaus ir S. Girėno sporto

komplekso statybos darbus ir statybos darbų tęstinumą. Informacija išklausyta.

2. Informacija dėl AB ,,Kauno energija“ veiksmų, atsižvelgiant į dienraščio „Kauno

diena“ 2020-02-18 straipsnį „Kauno energija“ reikalauja pirkti įrangą, kurios gyventojai

nebenaudos“. Kontrolės komitetas nutarė, siekiant operatyvesnio Kauno miesto gyventojų

dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (renovacijos) programoje, rekomenduoti Savivaldybės

administracijos direktoriui siūlyti akcinei bendrovei ,,Kauno energija“, derinant daugiabučių namų

renovacijos techninius projektus, įrašyti papildomą sąlygą dėl galimybės gyventojams esamus

šilumos punktus išsipirkti išsimokėtinai (kaip ir daugiabučio namo renovacija), nes akcinės

bendrovės neveiksnumas šiuo klausimu trukdo darniai daugiabučių namų renovacijai.

3. Informacija apie Savivaldybės vykdomų statybos ir rekonstrukcijos objektų (didelių

ir mažesnių) darbų eigą, viešuosius pirkimus ir koncesijų sutarčių vykdymą. Komitetas nutarė

spalio mėnesį organizuoti vizitą po naujai statomus ir rekonstruojamus Savivaldybės objektus,

tačiau dėl koronaviruso pandemijos, vizitas atidėtas.

4. Informacija dėl smarvės iš Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įmonės.

Komitetas nutarė rugsėjo mėnesį organizuoti vizitą į Kauno RATC, tačiau dėl koronaviruso

pandemijos, vizitas atidėtas.

5. Informacija apie Savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų bei Savivaldybės

administracijos veiklos stebėseną finansiniu, kokybiniu, žmogiškųjų išteklių požiūriu. Informacija

išklausyta ir rekomenduota Savivaldybės administracijai viešinti biudžetinių ir viešųjų įstaigų

stebėsenos rodiklius Savivaldybės internetinėje svetainėje.

6. Informacija apie vykdomus ES struktūrinių fondų finansuojamus investicinius

projektus, jų kontrolę, lėšų panaudojimą, įsipareigojimų vykdymą. Informacija išklausyta.
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Kontrolės komiteto nariai taip pat buvo supažindinti apie gautus raštus ir

atsakymus į juos:

1. Savivaldybės administracijos raštas ,,Dėl veiklos audito ataskaitoje ,,2.3 priemonės

,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo“.

2. Kamanų gatvės (Aleksote) gyventojų prašymas suremontuoti gatvę.

3. Sargėnų gyventojų raštas dėl Vandžiogalos plento remonto.

4. Piliečio Vytauto Rygerto skundas-paklausimas.

5. Trijų daugiabučių namų savininkų bendrijų raštai dėl šilumos punktų išpirkimo.

Kontrolės komiteto pirmininkas Vygantas Gudėnas
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