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PROTOKÓŁ NR  17-6/2020 
z nadzwyczajnego posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 
które  odbyło  się 29   października  2020 r. (czwartek) 

 
 
 
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  8;45 za pośrednictwem środków porozumiewania 
się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, wszyscy członkowie Komisji  obecni. Na stan 6 
(sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło  6 ( sześciu ), czyli było quorum do 
podejmowania prawomocnych decyzji.  
 

Obecność, została  stwierdzona poprzez  wywołanie przez przewodniczącego każdego z 
osobna  członka  Komisji i potwierdzenia swojej obecności, i odnotowana na liście obecności, 
która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Lista osób zaproszonych i obecnych  na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.   
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący 
Komisji. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 17 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.   

Poddał pod głosowanie   projekt porządku  obrad, który  Komisja  przyjęła jednogłośnie, 6 

głosami za. Głosowanie  - załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez  wywołanie przez przewodniczącego 
każdego z osobna  członka  Komisji  i zapytania, czy jest za  tak zaproponowanym porządkiem 
obrad. 
 

Porządek posiedzenia 
 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta 
Gdańska  - druk nr 748. 
 

2. Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja. 
 

PUNKT  1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Gminy Miasta Gdańska  

- druk nr 748. 
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Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta Gdańska z  
29 października  2020r.  BRMG-S.0006.281.2020. 
 
 

Przedmiotowy projekt uchwały, zgodnie z jego uzasadnieniem omówiła Pani Izabela Kuś – 
Skarbnik Miasta Gdańska. 
Umowa z firmą audytorską, która  przez ostatnie dwa lata  badała sprawozdanie finansowe  
Gminy Miasta Gdańska, zostanie przedłużona o kolejne dwa lata, co umożliwiają przepisy o 
rachunkowości. Polskiej Izby Biegłych Rewidentów również rekomenduje przedłużanie 
umowy  zbiegłymi rewidentami. 
 
Głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji przystąpił do 
głosowania. 

 
USTALENIA KOMISJI  - OPINIA:  
Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Izabela Kuś , Skarbnika 
Miasta , jednogłośnie  – 6 głosami „za” -  pozytywnie  zaopiniowała  przedmiotowy projekt 
uchwały.  
           

Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywoływanie przez przewodniczącego 
Komisji każdego z osobna członka komisji, który odpowiadał, czy jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem, czy przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.  
Głosowanie imienne z powyższego stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 
  
Opinia 17-6/3-2/2020/2020 znajduje się przy sprawie  BRMG-S.0006.281.2020 

 
 
 

PUNKT  2 
Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja. 

 
 
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 8:50 
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący  

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