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BRMG.0012.6.2020.KR-I 

 
 

PROTOKÓŁ NR  12-1/2020 
z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 
które  odbyło  się 30 stycznia 2020 r.  

Nowy  Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. 
 
 
 
Posiedzenie Komisja  rozpoczęła o godz. 16:45 
 

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-  5 
głosami za – został przyjęty.   
 

Porządek posiedzenia:  
1. Powołanie zespołów kontrolnych  do przeprowadzenia kontroli:  

1) w Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie umów zleconych podmiotom 
zewnętrznym w roku 2019; 

2) w Biurze Prezydenta w zakresie umów zlecanych podmiotom zewnętrznym 
w 2019r.  
 

2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od  28 listopada 
2018r. do 31 grudnia 2019r.  
 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej RMG na rok 2020.  
 

4. Sprawy wniesione, wolne  wnioski.  
 

PUNKT 1 

Powołanie zespołów kontrolnych  do przeprowadzenia kontroli:  
1. w Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie umów zleconych podmiotom zewnętrznym 

w roku 2019; 
2. w Biurze Prezydenta w zakresie umów zlecanych podmiotom zewnętrznym w 

2019r.  

 
W wyniku krótkiej dyskusji Komisja, bez uwag, jednogłosnie  5 głosami za – powołała zespół 
kontrolny w składzie: 

 Radny Michał Hajduk                  -  przewodniczący zespołu 

 Radny Bogdan Oleszek                -  członek zespołu  

 Radny Andrzej Skiba                   -  członek  zespołu 
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do przeprowadzenia kontroli w Gdańskim Ośrodku  Sportu w Gdańsku w zakresie umów 
zlecanych podmiotom zewnętrznym w roku 2019. 
Termin kontroli: I kwartał 2020r. Dokładny termin ustali zespół kontrolny z jednostką 
kontrolowaną, tj. osobami wskazanym do udzielania informacji i wyjaśnień. O podjętej 
kontroli zostanie pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Gdańska oraz wystawione 
zostaną upoważnienia dla zespołu kontrolnego. 
 

Komisja bez  sprzeciwu,  jednomyślnie – 5 głosami za,  powołała drugi zespół kontrolny  w 
składzie: 

 Radny Krystian Kłos                     - przewodniczący  zespołu 

 Radna Beata Dunajewska             -  członek zespołu 

 Radny Kazimierz Koralewski         -  członek zespołu 
do przeprowadzenia kontroli  w Biurze Prezydenta Urzędu Miejskiego w Gdańsku w 
zakresie umów zlecanych podmiotom zewnętrznym w 2019r.  
Termin kontroli: I kwartał 2020r. Dokładny termin ustali zespół kontrolny z osobami 
wskazanym do udzielania informacji i wyjaśnień. O podjętej kontroli zostanie pisemnie 
powiadomiony Prezydent Miasta Gdańska oraz  wystawione zostaną upoważnienia dla zespołu 
kontrolnego. 

 

PUNKT  2 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od  28 listopada 2018r. do 

31 grudnia 2019r.  

 
Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji  
 Zapoznał  Komisję z projektem przygotowanego sprawozdania z działalności Komisji 
Rewizyjnej w okresie od 22 listopada 2018r. do 31 grudnia 2019r., do którego nie wniesiono 
uwag i przyjęto jednogłośnie – 6 głosami za.   
Przyjęte  powyżej sprawozdanie stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego  protokołu.  

 
 

PUNKT  3 
 
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej RMG na rok 2020.  

 
Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji  
Zapoznał  Komisję z planem pracy Komisji na 2020r.  
Przypomniał, że Rada Miasta Gdańska uchwała Nr XVIII/452/19 z  19 grudnia 2019r. przyjęła 
plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020r. Przyjęty plan kontroli został rozpisany w projekcie 
planu pracy na konkretne terminy, miesiące, co zostało ujęte w tzw. planie pracy, którego 
projekt został Komisji  przesłany drogą elektroniczną.   
Komisja nie zgłosiła  uwag  do  tak zaproponowanego planu pracy, w oparciu o który ustaliła  
terminy posiedzeń Komisji.  
Komisja, jednogłośnie – 6  głosami za - przyjęła następujący plan pracy Komisji oraz 
terminarz  posiedzeń, jak niżej: 

 
T E R M I N A R Z    POSIEDZEŃ 

     KOMISJI REWIZYJNEJ RADY  MIASTA  GDAŃSKA 

na  2020 rok   

posiedzenia odbywać będą się w wtorki – tydzień przed sesją  o godz.  15:30  w sali 007 

Nowego Ratusza, przy  ul.  Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku 
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1.  30  styczeń   

2.  26  marca    - przed sesją 

3. 21 kwietnia  

4.  19   maja        –  zapoznanie   się   z  wynikami kontroli  budżetu  Miasta  

            Gdańska   za  2019r.- sala 208   

5.   1 czerwca    -  (poniedziałek)  -  absolutorium 

6.  24 września   – przed sesją.  

7.   17 listopada   

8.   8 grudnia 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej RMG na 2020 rok 

Styczeń 

1. Powołanie zespołów kontrolnych  do przeprowadzenia kontroli:  

1) w Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie umów zleconych podmiotom zewnętrznym w 

roku 2019; 

2) w Biurze Prezydenta w zakresie umów zlecanych podmiotom zewnętrznym w 2019r.  

2. Przyjęcie  sprawozdania  z pracy Komisji za okres 22.11.2018r.  do 31 grudnia 2019r.  

3. Przyjęcie planu pracy Komisji  na rok 2002. 

4. Sprawy  różne. 

Marzec  

1. Powołanie osób - zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli: 

1) Wydziałów  i Biur Urzędu Miejskiego w zakresie wykonania budżetu Miasta Gdańska 

za rok 2019. - kontrola kwiecień- maj. 

2) Jednostek organizacyjnych: Biura Rozwoju Gdańska i Straży Miejskiej w Gdańsku za 

2019r.- kontrola kwiecień- maj. 

2. Sprawy  różne. 

Kwiecień  

1. Omówienie wyników kontroli przeprowadzone w: 

1) w Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie umów zleconych podmiotom zewnętrznym w 

roku 2019; 

2) w Biurze Prezydenta w zakresie umów zlecanych podmiotom zewnętrznym w 2019r.  

2. Sprawy  różne. 

Maj: 

1. Omówienie wyników kontroli wykonania budżetu Miasta za  rok 2019 – protokoły z 

przeprowadzonych  kontroli. 

2. Sprawy  różne. 

Czerwiec: 

1. Rozpatrzenie: 

1) sprawozdania  finansowego, 

2) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej oraz  

informacje o stanie mienia jednostki, opinia biegłego rewidenta. 

2. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w  sprawie  

absolutorium za 2019r.  dla Prezydenta Miasta Gdańska – przygotowanie stosownego 

projektu uchwały RMG. 

3. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji programów 

profilaktycznych zlecanych przez WRS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w organizacjach pozarządowych w 2018 i 2019r. (trzy wybrane organizacje) 

4. Sprawy różne.  
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Wrzesień: 

1. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji dwóch modułów 

Programu Wsparcia Prokreacji dla Gdańszczan; 

1) Wsparcie psychologiczne 

2) Edukacji seksualna.  

2. Sprawy  różne. 

Listopad 

1. Omówienie wyników  przeprowadzonych kontroli realizacji programów profilaktycznych 

zlecanych przez WRS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

organizacjach pozarządowych w 2018 i 2019r. (trzy wybrane organizacje) 

2. Sprawy  różne , w tym  tematy kontroli na rok 2021. 

Grudzień: 

1. Omówienie wyników  przeprowadzonej kontroli realizacji dwóch modułów Programu 

Wsparcia Prokreacji dla Gdańszczan: wsparcie psychologiczne i edukacja seksualna.  

2. Przyjęcie projektu uchwały  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gdańska  na 2020 rok 

3. Sprawy  różne. 

Tematy kontroli – ujęte  w niniejszym planie – zostały przyjęte Uchwałą Nr XVIII/452/19  

Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2020.  

 
 

PUNKT  4 
Sprawy wniesione, wolne  wnioski.  

 
 
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych  spraw, w związku z   czym przewodniczący Komisji 
Kazimierz Koralewski stwierdził wyczerpanie porządku  obrad  i zamknął posiedzenie. 
 

Na tym posiedzenie zakończono 17:15. 
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                          Komisji Rewizyjnej RMG 
  
                                                                                          /-/  Kazimierz Koralewski   
 
Protokół sporządziła: 
Bogusława Pieklik 
 
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  
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