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BRMG.0012.100.2018.KR-I 

 
PROTOKÓŁ NR  8-6/2019 

z nadzwyczajnego  posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się 29 sierpnia 2019 r.  
Nowy  Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 

 
 
Posiedzenie Komisja  rozpoczęła o godz. 10:00 a zakończyło o 10:40 
 

Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
 

Na  stan 6 (siedmiu) członków Komisji, w  posiedzeniu  uczestniczyło  6 (sześciu), czyli  było 
quorum do podejmowania  prawomocnych decyzji.  

Posiedzeniu  przewodniczył  Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej  Rady Miasta Gdańska.  
Komisja nie zgłosiła  uwag  do zaproponowanego porządku ,który jest zawarty w załączniku 
nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Porządek posiedzenia:  
 

1. Zmiany osobowe  w zespołach kontrolnych do przeprowadzenia kontroli: 
1) Wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach 

aktywności Miasta za 2018r.   
2) W zakresie kryteriów wyznaczania do remontu komunalnych lokali mieszkalnych w 

roku 2018.  
 

2. Sprawy wniesione, wolne  wnioski. 
 

PUNKT 1 
Zmiany osobowe  w zespołach kontrolnych do przeprowadzenia kontroli: 

1) Wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach 
aktywności Miasta za 2018r.   

2) W zakresie kryteriów wyznaczania do remontu komunalnych lokali mieszkalnych w 
roku 2018.  

 
Posiedzenie Komisji zostało zwołane w  celu  dokonania zmian w Zespołach kontrolnych 
powołanych na posiedzeniu 3 czerwca 2019r. Zmiana miała spowodować udział 
przedstawiciela  każdego Klubu Radnego w  zespole kontrolnym.  
 
Komisja, jednogłośnie – 6 głosami za – odwołała:   

 Radnego Kazimierza Koralewskiego z Zespołu  kontrolnego  do przeprowadzenia kontroli  
kryteriów wyznaczania do remontu komunalnych  lokali mieszkalnych w roku 2018. 

 Radnego Bogdana Oleszka  z Zespołu kontrolnego  do przeprowadzenia kontroli 
wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności 
Miasta za 2018r. 
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Komisja jednogłośnie – 6 głosami za – powołała: 

 Radnego Kazimierza Koralewskiego  do Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli 
wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności 
Miasta za 2018r. 

 Radnego Bogdana Oleszka do  Zespołu  kontrolnego  do przeprowadzenia kontroli  
kryteriów wyznaczania do remontu komunalnych  lokali mieszkalnych w roku 2018. 

 
Ostatecznie  Zespołu Kontrolne  podejmą kontrolę w następujących składach: 
1. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na promocję 

przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta za 2018r. 

 Radna  Beata Dunajewska – przewodnicząca Zespołu 

 Radny Krystian Kłos – członek Zespołu 

 Radny Kazimierz Koralewski  
 

2. Zespół kontrolny  do przeprowadzenia kontroli  kryteriów wyznaczania do remontu 
komunalnych  lokali mieszkalnych w roku 2018. 

 Radny Michał Hajduk      - przewodniczący Zespołu 

 Radny Bogdan Oleszek    - członek Zespołu 

 Radny Andrzej Skiba       – członek Zespołu  
 

PUNKT  2 

Sprawy wniesione, wolne  wnioski. 

 

W punkcie tym nie zgłoszono żadnych spraw, w związku z czym przewodniczący Komisji 
stwierdził wyczerpanie porządku  obrad  i zamknął posiedzenie. 
 
Na tym posiedzenie zakończono 10:40. 
 
 
                                                                              Przewodniczący  

                                                                      Komisji Rewizyjnej RMG 
 
                                                                         /-/Kazimierz Koralewski   
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Bogusława Pieklik 

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  

 


