
geguZes l9 d. sprendimu Nr. Tl-60 sudarytas Komitetas:
- Algirdas Baldytis, Lietuvos socialdemokatq ir Naujosios s4jungos (socialliberalq)

frakcij os deleguotas atstovas;
- Gintaras BruZas, partijos Tvarka ir teisingumas frakcijos deleguotas atstovas;
- Arvydas Jakas, Liberalq ir centro s4iungos frakcijos deleguotas atstovas;
- Genovaite Kimbriene, Lietuvos valstiediq liaudininkq frakcijos deleguota atstove;
- Sar0nas LauZikas, Tevynes s4jungos - Lietuvos laik5dioniq demokratq frakcijos

deleguotas atstovas;
- Stase Skutuliene, Savivaldybds tarybos narirl grupes deleguota atstove;
- Saulius Stankevidius, Darbo partijos frakcijos deleguotas atstovas (Komitete nuo 2011 m.

liepos menesio).

Nuo 2012 m. birZelio 28 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-477 buvo sudarytas tokios sudeties
Kontoles komitetas:

- Algirdas Baldyis - Savivaldyb€s tarybos narys,
- Arvydas Jakas - Savivaldybes tarybos narys,
- Sar[nas LauZikas - Savivaldybes tarybos narys,
- Virgilijus Pozingis - Savivaldybes tarybos narys,
- Jonas Purlys - Savivaldybes tarybos narys,
- Stase Skutuliene - Savivaldybes tarybos nare,
- Saulius Stankeviiius - Savivaldybes tarybos narys.

Keitesi ir Komiteto pirmininkas: iki sausio 26 d. pirmininkas buvo A, Jakas, veliau kelis
menesius komiteto posedZius vede Komiteto pirmininko pavaduotoja G. Kirnbriend, nuo 2012 m.
balandZio 26 d. (sprendimas Nr. Tl-417) pirmininku buvo paskirtas A.Baldytis, o nuo 2012 m.
liepos 19 d. (sprendimas Nr. T1-502) - Virgilijus Pozingis.

2012 m. sausio 26 d. tryba patvirtino Kontroles komiteto veiklos programq (Sprendimas

Nr. Tl-289). Permetus lvyko 8 komiteto posedtiai.

Daugiausia svarstyta klausimr; susijusiq su Savivaldybes kontoles ir audito tarnyba.

Periodi5kai ftas kewirt| buvo svarstoma Tarnybos veikla, i5klausoma informacija apie jos plano
vykdymq. Komitetas pateike Savivaldybes tarybai i5vadas del Savivaldybes 2A12 m. biudZeto
projekto, del Savivaldybds turto ir leiq naudojimo teiseturno, tikslingumo ir efektyvumo, taip pat
laiku apsvarste kitus, su Savivaldybes kontroles ir audito tamybos veikla susijusius ir Vietos
savivaldos istatyme numatytus klausimus.

Komitetas per metus svarste 10 kitq klausimq (nenumatytq Vietos savivaldos istatyme),
iSklause visq eilq informacijq. Komitetas neapsiribojo vien tik programoje numatytais klausimais,
buvo svarstyti ir plane nenumafdi klausimai:



/

/ - d€l Zemaiditl Naumiesdio muziejaus pastato rekonstrukcijos projekto (sausio men.,
sprendimas nepriimtas) ;

- dgl Silutes rajono savivaldybes 2012-2014 metq korupcijos prevencijos programos
patvirtinimo (kovo men., pritarta);

- del Savivaldybes darbuotojq skaidiaus (balandZio men., vyko diskusija, buvo pra5oma
pateikti informacij q veliau nesvarstyta).

Viena kartq buvo svarstoma informacija pagal Savivaldybes administracijos vidaus audito
tamybos atliktq patilainim4 - vertintos UAB ,,Silutes autobusq parka$" atlikto audito pastabos ir
rekomendacijos. Komiteto posedyje dalyvavo tuometine bendroves stebetojq tarybos pirmininke
Daiva Zebeliene, kuri informa,ro, kad bendros nuomones d€l Autobusq parko veiklos nera.
Komitetas sprendimo nepriem€.

Vertinant Komiteto veiklos programoje patvirtintas prioritetines veiklos kryptis ir
numat5rhl priemoniq vykdymq tenka pripaZinti, kad padaryta ne viskas. Liko nesvarstyti 5ie
klausirnai: ,,D€l rajono Svietimo istaigq tinklo" (planuotas balandZio menesi); ,,D€l saugos tarnybq
darbo, mokyklq prieZiflros" ir ,,De1 Savivaldybes vardu pasira5omq $utadiq" (abu - birZelio
m€nesf, Nei kart4 nesvarsfytq kaip vykdomi Savivaldybes tarybos priimti sprendirnai ir
S avivaldybes vardu priirnti [sipareigoj imai.

Kontroles komiteto pirmininkas Virgilijus Pozingis


