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BRMG.0012.110.2020.KR-I 

 
PROTOKÓŁ NR  18-7/2020 

z posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się 8 grudnia  2020 r.  
 
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  15:30 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. 

 
 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący 
Komisji. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 18 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 

porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.   

Poddał pod głosowanie   projekt porządku  obrad, który  Komisja  przyjęła jednogłośnie, 6 
głosami za. Głosowanie  - załącznik Nr 3 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. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej  Rady Miasta Gdańska na 2021 rok.  
 

2. Omówienie wyników kontroli: 
1) Realizacji programów profilaktycznych zlecanych przez Wydział Rozwoju 

Społecznego UM i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacjom  pozarządowym w 
2018  i 2019r.: 

 Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej  „Mrowisko” – zadanie pt.  „Z Glanikiem 
przez świat”,  

 Stowarzyszenie „Pomocna  Dłoń Wrzeszcza” zadanie pt.  „Świetliki 2019-2020”, 

 Fundacja „Czyste Dźwięki” zadanie pt. „Gdański Partyworking 2019. 
 

2) Realizacji modułów Programu Wsparcia Prokreacji dla Gdańszczan: 

 Wsparcie psychologiczne, 

 Edukacja seksualna – Zdrovve Love. 
 

3. Rozpatrzenie pisma   TUP Property S.A z dnia 19 listopada 2020r.  
 

4. Sprawy wniesione, wolne  wnioski. 
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PUNKT  1 
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  Rady 

Miasta Gdańska na 2021 rok 
 

Komisja po wcześniejszym zgłoszeniu tematów kontroli, jakie chciałaby przeprowadzić w 
roku 2021  i tak: 
 

1. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w Muzeum 
Gdańska za 2020r.  

2. Kontrola Wydziałów  Urzędu Miejskiego w Gdańsku  i jednostek organizacyjnych: 
Biura Rozwoju Gdańska i Straży Miejskiej w Gdańsku w zakresie wykonania 
budżetu za rok 2020.  

3. Kontrola prawidłowości wykonywania remontów w lokalach wchodzących w zasób  
mieszkaniowy Miasta Gdańska w 2020 roku (Gdańskie Nieruchomości). 

4. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami  publicznymi w Biurze 
Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie budowania marki Miasta i marketingu w 
2020 roku. 

 
przygotowała stosowny projekt uchwały w tej sprawie (druk nr 833), który przyjęła 
jednogłośnie – 6 głosami za  i stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywoływanie przez przewodniczącego 
Komisji każdego z osobna członka komisji, który odpowiadał, czy jest za przyjęciem, czy 
przeciw, czy wstrzymuje się od głosu.  
Głosowanie imienne z powyższego stanowi załącznik nr  5 do niniejszego protokołu. 
  
 

PUNKT  2 

Omówienie wyników kontroli: 
1. Realizacji programów profilaktycznych zlecanych przez Wydział Rozwoju 

Społecznego UM i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacjom  pozarządowym 
w 2018  i 2019r.: 

1) Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej  „Mrowisko” – zadanie pt.  „Z 
Glanikiem przez świat”,  

2) Stowarzyszenie „Pomocna  Dłoń Wrzeszcza” zadanie pt.  „Świetliki 2019-
2020”, 

3) Fundacja „Czyste Dźwięki” zadanie pt. „Gdański Partyworking 2019. 
2. Realizacji modułów Programu Wsparcia Prokreacji dla Gdańszczan: 

1) Wsparcie psychologiczne, 
2) Edukacja seksualna – ZdrovveLove 

 
2.1 Realizacja programów profilaktycznych zlecanych przez Wydział Rozwoju 

Społecznego UM i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizacjom  pozarządowym 
w 2018  i 2019r. 

Radna Beata  Dunajewska  - członek Komisji, przewodnicząca zespołu kontrolnego 
Poprosiła o przełożenie tego tematu na kolejne posiedzenie. Powiedziała, że cały czas 
pracują nad tym tematem, ale jest trochę trudności z dotarciem do organizacji 
pozarządowych, co związane jest a Covidem i parę innych powodów. 
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Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Stwierdził, że nikt nie zgłosił  uwag, w związku z tym temat ten zostanie ujęty w porządku  
najbliższego posiedzenia Komisji, w styczniu 2021r.  
  

2.2 Realizacji modułów Programu Wsparcia Prokreacji dla Gdańszczan: 
1) Wsparcie psychologiczne 
2) Edukacja  seksualna –ZdrovveLove. 

 
Radny Michał Hajduk – wiceprzewodniczący Komisji, przewodniczący Zespołu 
kontrolnego 
Powiedział, że  kontrola odbyła się w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku. Zakres kontroli dotyczył realizacji dwóch modułów Wsparcia Prokreacji dla 
Gdańszczan: wsparcia psychologicznego i edukacji seksualnej ZdrovveLove. 
Z uwagi na sytuację spowodowaną przez pandemie Covid kontrole przeprowadzono w formie 
online, dokumenty  otrzymano drogą emailową. Zespół kontrolny  to członkowie Komisji, 
radni: Michał Hajduk, Beata Dunajewska i Kazimierz Koralewski. Osoba udzielającą 
wyjaśnień była pani Izabela Chorzelska – Zastępczyni Dyrektora Wydziału Rozwoju 
Społecznego. Zespół kontrolny otrzymał 32 dokumenty, ulotki, prezentacje, sprawozdania. 
Dodał, że  w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  
Prosił o akceptację protokołu zgodnie z jego treścią. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że po podpisaniu  protokołu zostanie on wysłany do kierownika jednostki 
kontrolowanej o ewentualne  uwagi  do protokołu i sposobu przeprowadzenia kontroli, po 
czym ewentualnie Komisja  sformułuje  zalecenia pokontrolne. 
Komisja nie zgłosiła uwag.  

 

 

PUNKT  3 
Rozpatrzenie pisma   TUP Property S.A z dnia 19 listopada 2020r.  

 
 
Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że do Komisji w płynęło pismo   TUP Property SA z dnia 19 listopada 2020r.  –
skarga na naruszenie praworządności przez Radę Miasta Gdańska  w przedmiocie niepodjęcia 
uchwały o ustaleniu lub odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.  
Dodał, że  Komisja  otrzymała  to pismo drogą elektroniczną jak również  przygotowany 
projekt pisma – odpowiedzi. W piśmie  tym  wyjaśniono, że sprawa pozostanie jako  
bezprzedmiotowa  bez rozpoznania, Dodano, że zakres kontroli komisji rewizyjnej określony  
w art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  nie obejmuje kontroli 
rady gminy, o co  TUP  Propoerty SA wnioskowało. 
 
Komisja nie zgłosiła  uwag  do takiego  załatwienia sprawy  i do treści  przygotowanego 
pisma.  
 
W związku z powyższym, Przewodniczący  stwierdził, że  taka forma jest  poprawna i 
zaakceptowana przez Komisję, zostanie udzielona  pisemna odpowiedź.  
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PUNKT 4 
Sprawy wniesione, wolne  wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski poinformował, że  najbliższe posiedzenie 
zwoła na 19 stycznia 2021r., gdzie między  innymi przedstawi  sprawozdanie z działalności 
Komisji w  roku 2020r. oraz określi terminy posiedzeń na 2021 wraz z tematami.  
 
Więcej spraw w tym punkcie nie zgłoszono, w związku z   czym przewodniczący stwierdził 
wyczerpanie porządku  obrad, odczytał listę obecności, wszyscy potwierdzili swoją obecność  
i zakończył posiedzenie – godz. 15:50 
 
 
 
 

                                                                             Przewodniczący  
                                                                      Komisji Rewizyjnej  RMG                                                                               
 
                                                                      /-/ Kazimierz Koralewski 
 
 
 
Protokołowała:  
 
Bogusława Pieklik 
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  

 
 

 

 
 


