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BRMG.0012.142.2019.KR-I 

 
PROTOKÓŁ NR  11-9/2019 

z posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się 10 grudnia 2019 r.  
Nowy  Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 

 
 
Posiedzenie Komisja  rozpoczęła o godz. 15:30 
 

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. Przedstawił porządek posiedzenia, który  stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego porządku, do którego nie wniesiono uwag i jednogłośnie  - 6 
głosami za – został przyjęty.   
 
Porządek posiedzenia:  
 

1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej  Rady Miasta Gdańska na 2020 rok.  
 

2. Rekomendacje pokontrolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 

3. Sprawy wniesione, wolne  wnioski. 
 

PUNKT  1 
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady 
Miasta Gdańska na 2020 rok.  
 

Komisja po wcześniejszym zgłoszeniu tematów kontroli, jakie chciałaby przeprowadzić w 
roku 2020   i tak: 
1. Kontrola w  Gdańskim Ośrodku Sportu – w  zakresie umów zleconych podmiotom 

zewnętrznym w roku 2019.  
2. Kontrola w Biurze Prezydenta w zakresie umów zlecanych podmiotom zewnętrznym. 
3. Kontrola Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie wykonania budżetu Miasta 

Gdańska za rok 2019. 
4. Kontrola jednostek organizacyjnych: Biura Rozwoju Gdańska i Straży Miejskiej w Gdańsku 

w zakresie wykonania budżetu za rok 2019.  
5. Kontrola  realizacji programów profilaktycznych  zlecanych przez WRS  i  Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w organizacjach pozarządowych  w 2018 i 
2019r. ( trzy wybrane organizacje)  - wrzesień 2020 r.) 

6. Kontrola realizacji  dwóch modułów Programu  Wsparcia Prokreacji  dla Gdańszczan: 
1) Wsparcie psychologiczne 
2) Edukacja seksualna - ZdrovveLove 
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Przygotowała stosowny projekt uchwały w tej sprawie, który przyjęła jednogłośnie – 6 
głosami za.   
Projekt ten stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu ( druk nr 462).  
 

PUNKT  2 
Rekomendacje pokontrolne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  
 
Radny Andrzej Skiba – członek Komisji  
Odczytał  uzgodnione z zespołem kontrolnym zalecenia pokontrolne  do przeprowadzonej w 
listopadzie kontroli realizacji usług opiekuńczych zlecanych w drodze konkursów podmiotom 
niepublicznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2018r. Identyfikuje się  z 
proponowanymi zaleceniami, dodał  tylko punkt 6, do którego  treści  nie zgłoszono uwag. 

Komisja, jednogłośnie – 6 głosami za – przyjęła następujące zalecenia pokontrole: 

1. Poszukiwanie nowych organizacji, dzięki czemu będzie można stworzyć konkurencje i 
rozszerzyć spektrum świadczonych usług.  

2. Poszukiwanie wyszkolonej kadry (zalecenie dla NGO świadczące usługi). 
3. Podniesienie jakości świadczonych usług (zalecenie dla NGO świadczące usługi). 
4. Podwyżki stawek godzinowych dla osób świadczących usługi opiekuńcze. 
5. Bezpłatna komunikacja dla opiekunek – zakup przez realizatorów miesięcznych biletów 

na okaziciela (wstępny szacunek ok 500.000zł). 
6. Poszukiwanie nowych form współpracy ze środowiskiem akademickim i organizacjami 

pozarządowymi, celem przybliżenia tematyki działania MOPR-u, poprzez tworzenia 
pozytywnej atmosfery i wizerunku, celem uzyskania w ten sposób większego zrozumienia 
dla potrzebnych prac wykonywanych przez MOPR. 

Zgodnie z § 33 ust. 3  Statutu Miasta Gdańska  kierownik kontrolowanej jednostki jest 
zobowiązany zawiadomić Komisje Rewizyjną oraz Prezydenta o sposobie realizacji wniosków 
i zaleceń  w terminie 14 dni od  dnia  przekazania zaleceń pokontrolnych. 
 
                        

PUNKT  3 
Sprawy wniesione, wolne  wnioski. 
 
Ustalono, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 30 stycznia 2020r. – po obradach 
sesji RMG. 
 
Więcej spraw  nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku  obrad  i zamknął posiedzenie. 
 

Na tym posiedzenie zakończono 15:50. 
 
 
                                                                                              Przewodniczący  
                                                                                          Komisji Rewizyjnej RMG 
  
                                                                                           /-/ Kazimierz Koralewski   
 
Protokół sporządziła: 
Bogusława Pieklik 
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  


