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BRMG.0012.20.2021.KR-I 

 
PROTOKÓŁ NR  20-2/2021 

z posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 

które  odbyło  się 16 marca 2021r.   
 
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  15:30 za pośrednictwem środków 
porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS. 
 
Posiedzeniu przewodniczył  Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska.  
Powitał zebranych i sprawdził listę obecności. 
 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Kazimierz Koralewski  Przewodniczący Obecny 

2. Hajduk Michał Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Dunajewska Beata Członek Komisji Obecna 

4. Kłos Krystian Członek Komisji Obecny 

5. Oleszek Bogdan Członek Komisji Obecny 

6. Skiba Andrzej Członek Komisji Obecny 

 
Na stan sześciu członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło  sześciu, czyli było quorum 
do podejmowania prawomocnych decyzji.  
Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  
 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący 
Komisji. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 20 posiedzenie, powitał zebranych i poinformował, że 
porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.   
 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Informacja o warunkach umowy najmu Haki Olivia w Gdańsku. 
 

2. Powołanie  zespołów kontrolnych do kontroli wydziałów Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku, Biura Rozwoju Gdańska  i Straży Miejskiej w Gdańsku. 

3. Sprawy wniesione, wolne  wnioski.  
 
Głosowanie za przyjęcie  w/w porządku obrad 
 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 
się 

1. Koralewski Kazimierz za -  - 

2.  Hajduk Michał  za - - 

3.  Dunajewska Beata za - - 

4. Kłos Krystian za - - 

5. Oleszek Bogdan  za - - 

6. Skiba Andrzej za - - 
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PUNKT 1 
Informacja o warunkach umowy najmu Hali Olivia w Gdańsku. 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Powiedział, że jako Przewodniczący wystąpił do Prezydenta Miasta Gdańska o niezbędne 
informacje w tym zakresie, a otrzymane  odpowiedzi przekazano  członkom Komisji drogą 
elektroniczną, dlatego mieli możliwość zapoznania się z tymi materiałami, umowami, 
aneksami.  
Na początek poprosił przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska, Pana Tomasza 
Lechowicza, Dyrektora Wydziału Skarbu o dopowiedzenia w tej kwestii. 
 

Pan Tomasz Lechowicz – Dyrektor  Wydziału Skarbu 
Przypomniał, że Hala Olivia od 1998 jest w użytkowaniu Stoczniowca. Przekazanie to 
nastąpiło w 1998r. na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska wyrażające zgodę i 
upoważniającą Prezydenta Miasta Gdańska do zawarcia takiej umowy ze Stoczniowcem. 
Przedłużenie użytkowania w tej chwili ma miejsce do 31 grudnia  2036 roku, co wynika z 
tego, że Stoczniowiec dwukrotnie podpisywał umowy z Ministerstwem Sportu na bazie 
których otrzymywał odpowiednie dotacje i aby je móc skonsumować, to w momencie ich 
podpisywania musiał mieć co najmniej dwudziestoletni okres korzystania z nieruchomości i 
stąd te dwukrotne przedłużenia tego użytkowania.  
Dalej powiedział, że jeśli  chodzi o obowiązki użytkownika, to użytkowanie jest 
ograniczonym prawem rzeczowym, czyli sprowadza się do tego, że użytkownik może  
zawierać stosunki obligacyjne, czyli umowy użyczenia, dzierżawy, najmu, natomiast nie 
może tej nieruchomości zbyć. Po okresie użytkowania nieruchomość ta przechodzi   bez 
odszkodowania, do Gminy Miasta Gdańska. Wszelkie nakłady wymagające bieżącej 
eksploatacji obiektu ponosi użytkownik.  Gdyby Gmina chciała dokonywać czegoś znaczącego 
w obiekcie to musi być na to zgoda użytkownika, z kolei gdyby użytkownik chciał coś 
rozbudowywać  to zgłasza właścicielowi, że takiej rzeczy dokonuje. Charakter tego prawa 
jest taki, że po okresie użytkowania bez odszkodowania, bez względu na wielkość 
poniesionych nakładów, obiekt przechodzi na rzecz Gminy Miasta Gdańska.  W okresie od 
1998r. były różne regulacje związane z tą nieruchomością, między innymi została wygaszona 
za zgodą Stoczniowca, aby umożliwić rozbudowę Oliwy Centrum biznesowego, aby można 
było zrobić drogę dojazdową. Stoczniowiec również otrzymał w użytkowanie nieruchomość 
przy ul. Słowackiego, która wykorzystywana jest pod stację Schella i Stoczniowiec bierze z 
tego tytułu pożytki. 
 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Ok. 10 lat temu był krytyczny stan dachu Hali Olivii i dzierżawca zorganizował, zapewnił 
współfinansowanie tego remontu w większej kwocie, Gmina Gdańsk również dołożyła  do 
tego remontu.  Zapytał - jak Gmina Miasta Gdańska radzi sobie z tym obiektem, np. mogą 
być jakieś elementy, fragmenty w tym obiekcie, które wymagają natychmiastowej naprawy 
czy remontu. Jak to wygląda w tej chwili? 
 

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu 
Odpowiedział, że zgodnie z ogólnymi zasadami, umową użytkownik bieżącą eksploatacją i 
jej kosztami zajmuje się sam. Faktycznie, w 2010 roku był  problem z dachem i groziła 
katastrofa budowlana, stąd między innymi było dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, aby 
można było dokonać remontu. Dlatego było przedłużenie prawa użytkowania na rzecz 
Stoczniowca. Stoczniowiec wywiązał się z tej pożyczki, która była zabezpieczona hipoteką, 
a służby Ministerstwa Sportu potwierdziły prawidłowość wydatkowania środków na remont. 
Z kolei, jeśli chodzi o pytanie Pana Przewodniczącego, to w tym momencie Miasto robi 
przegląd obiektu pod kątem, czy administrator w  sposób właściwy dokumentuje 
prawidłowość utrzymania obiektu.  W tej chwili nie ma sygnałów, aby temu obiektowi groziła  
poważniejsza usterka w zakresie technicznym. Pomijam kwestie, które związane były z 
estetyką. 
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Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Zapytał, jakich bezpośrednich narzędzi Gmina Miasta Gdańska używa, żeby nakłonić 
dzierżawcę do naprawy lub podniesienia standu jakiegoś pomieszczenia, np. szatni. 
 

Pan Tomasz Lechowicz - Dyrektor Wydziału Skarbu 
Powiedział, że w  to Wydział nie ingeruje, natomiast Gdańskie Nieruchomości dokonują 
rocznych kontroli pod kątem czy zarządca spełnia wymogi ustawowe ku temu, żeby ten 
obiekt był dopuszczony do użytkowania. Z tego co wiadomo, warunki te przez użytkownika 
są spełnione. 
 

Pan Jarosław Nałęcz – Kierownik Działu Technicznego Gdańskich Nieruchomości 
Powiedział, że w zeszłym roku odbyli kontrolę w ramach nadzoru właścicielskiego pełnionego 
nad Halą Olivii i sprawdzali pod względem technicznym. Sprawdzona została dokumentacja 
przeglądowa, którą użytkownik wykonuje i do tych działań nie było uwag, ponieważ 
przedstawili dosyć szeroki wachlarz wykonanych przeglądów. Aby móc dalej prowadzić 
działalność tej Hali to musi spełniać ona te wymogi, więc nie było więcej problemów, żeby 
stwierdzić, że jego działania idą w dobrym kierunku. Tzn. podczas kontroli stwierdzili, że 
zaczynają być modernizowane szatnie, wymieniana instalacja oświetleniowa w szatniach i 
częściach sanitarnych. Powoli, ale widać, że jest plan na te działania. 
 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Dopytał, jeżeli jakiś mieszkaniec, użytkownik skarżyłby się na działanie czy stan tego obiektu 
czy infrastruktury i skarga wpłynęłaby do Prezydenta Miasta Gdańska  - czy skarga ta  
trafiłaby do Gdańskich Nieruchomości. 
 

Pan Jarosław Nałęcz – Kierownik Działu Technicznego Gdańskich Nieruchomości 
Odpowiedział, że prawdopodobnie tak. 
 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Zapytał, czy do tej pory były takie skargi? 
 

Pan Jarosław Nałęcz – Kierownik Działu Technicznego Gdańskich Nieruchomości 
Powiedzial, że nie widział, aby takie skargi do nich trafiły. Będąc osobiście  tam na kontroli 
nie widział, aby były jakieś działania i jakieś elementy w wyposażeniu, czy w konstrukcji 
tego obiektu, które zagrażałyby bezpieczeństwu i zdrowiu.   
 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Zapytał, jak z punktu widzenia właścicielskiego,  ocenia stan estetyczny tego obiektu, tej 
infrastruktury, która służy użytkownikom ślizgawek czy obiektu sportowego. 
 

Pan Jarosław Nałęcz – Kierownik Działu Technicznego Gdańskich Nieruchomości 
Wyjaśnił, że  obiekt sportowy jak wiadomo ma już swoje lata i po rozmowie z Panem Kostecki 
w zeszłym roku wiedzieli, że stara się on o przyznanie  mistrzostw, które się odbyły. Gdyby 
organizator, czy Międzynarodowa Federacja Sportów Łyżwiarskich nie miała przesłanek do 
tego, żeby to w Gdańsku zorganizować, to by nie zorganizowali. Działania Pana Kosteckiego 
są bardziej ku temu, żeby modernizować i ulepszać ten obiekt – oświetlenie w szatniach jest 
wymieniane na bardziej energooszczędne.  
 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Podziękował a następnie oddał  głos Pani Poseł Beacie Maciejewskiej. 
 

Panie Beata Maciejewska – Posłanka  Sejmu RP 
Powiedziała, że sprawą Hali Olivia zajmuję się  mniej więcej od pół roku na wniosek osób, 
które się do niej zgłosiły. Po zapoznaniu się  z historią tego miejsca, śledząc także aktualne 
działania Miasta muszę powiedzieć, że to jest sprawa, która naprawdę wymaga interwencji. 
Pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia, ówczesny wiceprezydent Miasta podpisał  w 
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zasadzie sam z sobą umowę, jako z Prezesem Klubu Stoczniowiec na użytkowanie tej Hali. 
Robi to w zasadzie za darmo i teraz kiedy zdobywa na to następne środki to  umowa na 
użytkowanie tej Hali jest nadal przedłużana. W tym czasie na Hali trenują szkoły jak i 
różnego rodzaju kluby i dzieje się to w coraz gorszych warunkach. Doszło do tego także, że 
jeden z klubów, który powstał od podstaw, nie mógł spłacić części należności - bo wycofał 
się jeden ze sponsorów, związany  z gdańskim transportem ze względu na Covid – które były 
co roku podwyższane przez Pana Kosteckiego i ten Klub po prostu został zniszczony, mimo, 
że przez lata stanowił on jeden z najlepszych klubów w Polsce. W Hali Olivia mamy sytuację 
taką, że jest tam Pan Kostecki, który cieszy się umową,  która  z punktu widzenia zasad 
prawa jest trudna  do rozwiązania, z punktu widzenia prowadzenia monopolistycznego  
miejsca. Jest to jedyne tego typu miejsce - lodowisko na Pomorzu jak prywatny folwark, 
podnoszenia cen do najwyższych w Polsce. W sprawie Pana Kosteckiego byłam u Pana Korola 
i po tej interwencji wydobył, po tylu latach funkcjonowania tego lodowiska, ceny i po raz 
pierwszy zostały ujawnione w  obiekcie należącym do Miasta na stronie internetowej tego 
obiektu. To co robi  Pani Prezydent i Rada Miasta Gdańska, to głębokie zaniechanie wokół 
tego miejsca, wokół niszczenia sportu, wokół najwyższych stawek w Polsce w obiekcie, który 
nie jest najbardziej nowoczesnym, woła o pomstę i woła, aby się  tym problemem zająć. 
Państwo przed chwilą wspominaliście audyt. Ja mam raport z tego audytu. To jest kpina  a 
nie audyt. Po prostu na kilka godzin weszło kilka osób, przejrzały sobie różne miejsca, 
wypunktowały pewne rzeczy. Nie było to rzetelne sprawdzenie sytuacji. Przypomnę, że w 
rozmowie mojej  oraz przedstawicieli Gdańskich Nieruchomości i kibiców Pan Korol 
zobowiązał się do przeprowadzenia rzetelnego audytu w tym miejscu. Nie tylko tego, czy 
jest grzyb  w szatni i czy da się go szybko usunąć, ale także tego, czy ten obiekt rzeczywiście 
służy mieszkańcom, czy on spełnia swoje cele, czy on służy rozwojowi sportu. Wcześniej się 
tym tematem nie zajmowałam, ale teraz wczytałam się w wiele rzeczy, przeprowadziłam   
kilkadziesiąt spotkań w tej sprawie. Do mnie piszą ludzie, przychodzą i boja się powiedzieć 
pewnych rzeczy z imienia i nazwiska. Mówią, ze jeżeli nie będą mogli tam trenować  to będą 
zmuszeni skończyć ze sportem, który kochają. Postawa Pana Adama Korola, który jest 
mistrzem olimpijskim, powiedział, że skoro tam trenują tzn, że wszystko jest okej bardzo 
mocno wzburzyła całym środowiskiem sportowców. Dzisiaj mamy sytuacje taką, że ma być 
wybudowane lodowisko w Gdańsku Południe i tam tak naprawdę też nie ma warunków do 
tego, żeby mogły być dobre trybuny, żeby można było przeprowadzać treningi. Jakimś 
dziwnym trafem, czego też się dowiaduję – historia jest wielowątkowa, że jest  jeden 
człowiek, który ma układ i który od dwudziestu kilku lat jest panem jedynym na obiekcie 
miasta, który jest monopolistyczny wobec jednej dyscypliny sportu. Teraz mamy w Gdańsku 
Południe lodowisko i ludzie, którzy byli z tym sportem związani proszeni byli o konsultacje 
w tej sprawie, potem konsultacje zostały ucięte i teraz im powiedziano, że będzie taki a nie 
inny wariant, który przez nich nie był omawiany. Moim zdaniem to są sytuacje, które nadają 
się nawet do tego, żeby złożyć zawiadomienie do prokuratury. Myślę nad tym od jakiegoś 
czasu, gdyż zauważam, że nie ma siły na to, żeby w  tym obiekcie była  możliwość  
normalnego funkcjonowania dla ludzi, którzy chcą uprawiać sport. Dlatego zwróciłam się do 
Państwa poprzez sesję Rady Miasta, żeby się tym tematem zająć, ale jak słyszę, że był audyt 
i w zasadzie wszystko jest w porządku, i że pan Kostecki stara się, bo wymienia oświetlenie 
na energooszczędne  to  tutaj nie ma niczego czym można by się pochwalić. Sport został 
zniszczony, Hala została  oddana w ręce człowieka, który traktuje to jak prywatny folwark. 
Jeśli Państwo nie staniecie za mieszkańcami Gdańska, dziećmi, które tam trenują to będę 
podejmowała dalsze kroki. To oczywiście nie jest straszenie kogokolwiek, ale jest 
powiedzenie jasno, że jestem głęboko oburzona tą sytuacją i uważam, ze w wielu miejscach 
developerskich Miasto Gdańsk świetnie sobie radzi, żeby otworzyć pewne przestrzenie do 
działania a tutaj w sercu miasta  nie jest w stanie zadbać o obiekt historyczny mający służyć 
mieszkańcom.  
Powiedziała, że puka do różnych drzwi- do Pana Korola, do Pani Prezydent, rozmawiam z 
dziesiątkami osób i mam poczucie, że są wykonywane jedynie działania prowizoryczne i 
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powierzchowne.  Bardzo zależałoby mi na tym, aby ten problem potraktować poważnie. 
Dziękuję uprzejmie.  
 

Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji 
Podziękował  Pani Poseł i oddał głos radnemu Krystianowi  Kłos.   
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji 
Odnosząc się do meritum sprawy powiedział, że jest w stanie zgodzić się z częścią tez i 
informacji, które Pani Poseł Maciejewska  wskazała.  Analizując i rozmawiając na ten temat 
na posiedzeniach Klubu czy między radnymi, to podzielamy część uwag, które Pani poseł 
podnosi i też zależy na tym, aby ta sytuacja była wyprostowana i żeby na Hali Olivii działo 
się najlepiej, jak jest to tylko możliwe, ale w ramach prawnych. Jest umowę, która jest 
zawarta na określony czas pod określonymi warunkami. Zapytał - czy pani Poseł jakiekolwiek 
analizy prawne, korzystając z dobrodziejstw swego  Biura Poselskiego czy też innym 
możliwości, które pozwalałby w jakiś sposób naciskać bezpośrednio prawnie, a nie  
apelować, do obecnego właściciela Hali. Z informacji, które  posiada, to osoba, podmiot 
który dzierżawi ma obowiązek   utrzymania stanu używalności Hali. Cel ten został osiągnięty, 
a co do szczegółów możemy mieć pewne uwagi, które jak najbardziej podzielam. Czy Pani 
Poseł ma jakiś pomysł, być może rozmawiała z kimś na ten temat i jest w stanie wesprzeć 
radnych w jaki sposób prawnie ten temat można by rozwiązać. Z informacji jakie  uzyskał – 
być może błędnych – nie ma możliwości prawnych naciskania a rozwiązanie umowy, wiąże 
się z wielomilionowymi karami dla Miasta a budżet nie jest z gumy, zwłaszcza w tym ciężkim 
czasie. Co istotne, w sytuacji kiedy dzierżawa jest po stronie użytkownika, to Miasto nie 
ponosi bieżących kosztów, co z punktu budżetu jest dla Miasta korzystne. 
Zapytał, czy Pani Poseł takie informacje  dodatkowe byłaby w stanie przekazać? 
 

Pani Beata Maciejewska – Posłanka  Sejmu RP 
Powiedziała, że  oczywiście analizowała to, ale nie ma innych analiz.  Z punktu widzenia 
prawa ta umowa jest umową obowiązującą, warunki możliwości  jej rozwiązania są bardzo 
słabe. Dodała, że pracowała jako pełnomocniczka prezydenta  przez  cztery lata – więc wie 
doskonale, co może prezydent miasta, nawet w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości 
prawnych. Może zrobić spotkanie i porozumieć się  z człowiekiem, który nie spełnia 
oczekiwań Miasta, bo przecież to nie jest tylko kwestia nieruchomości, to jest kwestia  zadań 
społecznych, które ten obiekt spełnia. To że tam jest Stoczniowiec to jedno, a to że tam 
trenuje kilkanaście drużyn, młodzież, itd to jest drugie.  Ci ludzie maja prawo robić to  z 
punktu widzenia interesu Miasta i o ten interes Miasto powinno dbać w taki sposób, że 
powinno stawiać warunki. Moim zdaniem nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby np. Miasto 
powołało specjalnego pełnomocnika do spraw tej Hali, który byłby władny – za zgodą obecnie 
zarządzającego Klubu -  do tego, żeby analizować tą kwestię i współdecydować, czy wręcz 
decydować o tym jakie będą stawki. To nie może być  takie uznaniowe. Moja propozycja 
jest taka, żeby był pełnomocnik. Oczywiście na to musi się zgodzić  osoba, która obecnie 
użytkuje  ten obiekt, ale nie widzę powodu, aby w tak kryzysowej sytuacji  tego nie zrobiła, 
bo  Miasto ma też swoje narzędzia, żeby zdyscyplinować Pana Kosteckiego. Pan Kostecki 
dostaje milion złotych rocznie za to, że na jego lodzie, najdroższym w Polsce jeździ młodzież 
z gdańskich szkół. Uważam, że miasto musi stanąć po stronie odpowiedzialności za to miejsce 
i mieć pełnomocnika. Pod rozwagę polecam  Szanownym Radny takie rozwiązanie. 
 

Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji 
Komisja zapoznała się z aktami notarialnymi, które dotyczą tej umowy użytkowania i ma 
wiedzę, jakich działań nie można podjąć przy tym stanie umów, natomiast w jego ocenie 
rzeczywiście należałoby wprowadzić taką politykę Gminy Miasta Gdańska, która by już 
więcej nie przedłużała tego terminu dzierżawy. W umowie widać jakie były przyczyny 
przedłużania tej umowy, z czego one wynikają. Myślę, że inna polityka  sprawiłaby, że ten 
termin dalej by się nie przedłużał, ale wymagałoby to działań  budżetu Miasta Gdańska, które 
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chroniłoby ten obiekt od strony finansowej i remontowej, co oczywiście prowadziłoby do 
odzyskania kontroli nad tym obiektem.  
Reasumując – gdyby w ramach Komisji radni sformułowali wniosek, który można by skierować 
do Pani Prezydent, to możemy taki wniosek skierować. Zachęcam do takiego wniosku.  
Dodał, że jest otwarty na wnioski i myśli, że to mogłaby być jakaś droga, jakiś punkt wyjścia 
ze strony  Komisji. 
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji  
Zapytał, czy  Pan Przewodniczący zwołując posiedzenie zwrócił się z zaproszeniem do Pan 
Kosteckiego, aby uczestniczył w tej Komisji. Czy takie zaproszenie nie było wysyłane ze 
strony Pana Przewodniczącego? 
 
Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji 
Odpowiedział, że nie zapraszał Pana Kosteckiego do udziału  w posiedzeniu tej Komisji. 
 
Radny Krystian Kłos – członek Komisji  
Powiedział, że temat jest ważny i jeśli Komisja ma  wystosować jakiekolwiek pisma – wnioski, 
to chciałby usłyszeć  tutaj drugą stronę tego sporu. Być może warto byłoby zorganizować 
osobne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, gdzie Pan Kostecki mógłby zabrać głos i odnieść się 
do tych zarzutów, które padają ze strony Pani poseł i nas radnych i ewentualnie wtedy 
podejmować kolejne decyzje, które pozwoliłby skierować wnioski do Pani Prezydenta. 
Wydaje się, że jest to uczciwe i też mielibyśmy szerszą wiedzę niż teraz i można by  
formułować bardziej konkretne wnioski, wiedząc jaka jest postawa i nastawienie drugiej 
strony. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji 
Podziękował za tę propozycję. Jest przekonany, że można  to zorganizować na najbliższym 
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Nie wyklucza takiego zaproszenia, jeżeli będzie taka wola 
Komisji. Jeśli mam to traktować jako wniosek o zaproszenie to bardzo prosi o komentarz.  
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji  
Odpowiedział, że jest to wniosek formalny o zaproszenie Pana Kosteckiego na kolejne 
posiedzenie Komisji.  
 

Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji 
W związku z tym poddam  ten wniosek pod głosowanie.  
 
Głosowanie za wnioskiem o zaproszenie na najbliższe posiedzenie Pana Marka 
Kosteckiego, Prezesa  Klubu Sportowego Stoczniowiec  - użytkownik  Hali Olivia w 
Gdańsku i  uzyskania  informacji w powyższym temacie. 
 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 
się 

1. Koralewski Kazimierz za -  - 

2.  Hajduk Michał  za - - 

3.  Dunajewska Beata za - - 

4. Kłos Krystian za - - 

5. Oleszek Bogdan  za - - 

6. Skiba Andrzej za - - 

 
Wniosek został przyjęty.  
 
Pani Beata Maciejewska – Posłanka  Sejmu RP poprosiła, o zaproszenie na to spotkanie, bo 
chciałaby  w nim uczestniczyć.  
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Pan Adam Korol  - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu 
Odniósł się do wypowiedzi Pani Maciejwskiej, z którą spotkałem się nie raz i złożyłem  
propozycję spotkania  Pani posłanki z panem Kosteckim i również z innymi użytkownikami 
lodowiska, żeby poznać szerszy obraz całej sytuacji. Oprócz tego, że trenował tam klub, 
który  upadł w połowie roku wspierało miasto, który wspierały spółki miejskie  o czym pani 
Posłance dokładnie opowiedziałem, to trenuje tam szereg innych podmiotów sportowych nie 
tylko związanych z hokejem na lodzie, ale z  łyżwiarstwem synchronicznym, z łyżwiarstwem 
szybkim. Odbyły się Mistrzostwa Europy w short track. Więc Hala  działa, ale nie chce być  
rzecznikiem pana Kosteckiego a pomysł zaproszenia jego na posiedzenie Komisji  jest bardzo 
dobry, aby mógł wypowiedzieć się, jak to wygląda  z jego strony. Jeśli pani posłanka mnie 
jeszcze słucha, to cały czas podtrzymuję chęć zorganizowania  spotkania Pani posłanki z 
Panem Kosteckim 
 

Pani Beata Maciejewska – Posłanka  Sejmu RP 
Podziękowała za  propozycję.  
 

Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji 
Podziękował  gościom, dodał, że  zostanie zorganizowane  oddzielne spotkanie, na którym 
temat będzie kontynuowany.   
 
 

PUNKT 2 
Powołanie  zespołów kontrolnych do kontroli wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

Biura Rozwoju Gdańska  i Straży Miejskiej w Gdańsku. 

 
Komisja, po krótkiej  dyskusji i ustaleniach,  jednogłośnie – 6  głosami za - upoważniła 

poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej RMG do przeprowadzenia czynności 
kontrolnych w zakresie wykonania budżetu miasta Gdańska za 2020r. w poszczególnych 
Wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jak niżej: 
 

Radny Kazimierz Koralewski  
1. Wydział Programów  Rozwojowych 
2. Wydział Środowiska 
3. Wydział  Finansowy,    
4. Wydział Budżetu Miasta i Podatków 
5. Biuro Zamówień Publicznych. 
Radny  Bogdan Oleszek  
1. Biuro Rady Miasta Gdańska  
2. Biuro  Informatyki, 
3. Wydział Komunikacji,   
4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  
5. Straż Miejska  w Gdańsku  
 

Radny Michał Hajduk  
1. Wydział Spraw  Obywatelskich . 
2. Urząd Stanu Cywilnego 
3. Biuro  Prezydenta  
4. Wydział Kadr i Organizacji 
5. Wydział Infrastruktury 
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Radny  Krystian Kłos  
1. Biuro Prezydenta ds. Sportu   
2. Biuro Prezydenta  ds. Kultury  w tym sprawozdanie roczne  z  wykonania planów  

finansowych samorządowych instytucji kultury 
3. Wydział Rozwoju Społecznego  

 
Radny Beata Dunajewska  
1. Biuro  Rozwoju Gdańska  
2. Wydział  Geodezji, 
3. Wydział  Skarbu,       
4. Biuro    Nieruchomości -Inwestycji Miejskich    
5. Wydział  Urbanistyki i Architektury, 
6.  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków           

7.                                                                                                                                                                                                                            

Radny Andrzej Skiba  
1. Biuro  Audytu i Kontroli  
2. Wydział  Gospodarki Komunalnej, 
3. Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu  komunalnym.  
4. Analiza informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska   podjętych w 2019r.  
 

 
Głosowanie nad  powyższym: 
 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 
się 

1. Koralewski Kazimierz za -  - 

2.  Hajduk Michał  za - - 

3.  Dunajewska Beata za - - 

4. Kłos Krystian za - - 

5. Oleszek Bogdan  za - - 

6. Skiba Andrzej za - - 

 
 

O podjętej kontroli zostanie pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Gdańska oraz  
wystawione zostaną upoważnienia dla kontrolujących.   Przewodniczący Komisji wystąpi  
również  o informację nt. realizacji  podjętych  przez RMG uchwał w roku 2020.  
 

PUNKT  3 
Sprawy wniesione, wolne  wnioski.  

Przewodniczący Komisji - Kazimierz Koralewski przypomniał, że  najbliższe planowane  
posiedzenie Komisji jest na 18 maja br.  gdzie  będą  omawiane protokoły  z kontroli 
wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2020. 
W związku z tym, że Komisja postanowiła wysłuchać Pana Kosteckiego, rozważy  
zorganizowanie  oddzielnego posiedzenia Komisji w tej sprawie.   
 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag  do powyższego, jak również nie zgłosili innych spraw, 
w związku z   czym przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski stwierdził wyczerpanie 
porządku  obrad, sprawdził obecność członków Komisji: 
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Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Początek obrad 

1. Kazimierz Koralewski  Przewodniczący Obecny 

2. Hajduk Michał Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Dunajewska Beata Członek Komisji Obecna 

4. Kłos Krystian Członek Komisji Obecny 

5. Oleszek Bogdan Członek Komisji Obecny 

6. Skiba Andrzej Członek Komisji Obecny 

 
i zamknął posiedzenie. Na tym posiedzenie zakończono  16:30 
 
 
 
                    

                                                                         

                                                                                                 Przewodniczący  

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

 

 


