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BRMG.0012.99.2021.KR-I 

 

 

PROTOKÓŁ NR  26-8/2021 
z  posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 
które  odbyło  się 7 grudnia 2021 r.  

  
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 na początku uczestniczyło  sześciu, 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.  
Lista obecności Komisji stanowi załącznik  nr 1.  
 
 
Posiedzeniu  przewodniczył  Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej  Rady Miasta Gdańska, który powitał wszystkich obecnych, 
przedstawił  porządek obrad, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, do 
którego nie wniesiono  uwag i przyjęto  jednogłośnie, 6 głosami  za. 
   
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Omówienie wyników przeprowadzonej  kontroli  prawidłowości wykonania  

remontów w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy Miasta Gdańska  
w Gdańskich Nieruchomościach (kontrola III kwartał).  
 

2. Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli prawidłowości gospodarowania 
środkami publicznymi w Biurze Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie budowania 
marki Miasta i marketingu w 2020 roku (kontrola IV kwartał). 
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3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na 2022 rok. 

 
4. Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja.   

 
 
 

Głosowanie za przyjęciem  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 - - 

 

 

 

PUNKT 1 
 

Omówienie wyników przeprowadzonej  kontroli  prawidłowości wykonania  remontów 
w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy Miasta Gdańska  
w Gdańskich Nieruchomościach (kontrola III kwartał). 
 

Radna Beata Dunajewska – członek Komisji, przewodnicząca zespołu kontrolnego 
Powiedziała, że komisja zespołu kontrolnego skontrolowała 3 losowo wybrane 
lokalizacje. Pierwsza to był lokal przy ul. Obrońców Westerplatte, drugi to lokal przy 
ul. Ostroroga, trzeci to lokal przy ul. Wyspiańskiego. W wyniku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Dodała, iż wpłynęło również pismo od Gdańskich 
Nieruchomości, podpisane przez Panią Magdalenę Juncewicz – Kierownika Biura 
Dyrekcji, że nie wnoszą zastrzeżeń do treści protokołu kontroli. Z przeprowadzonej 
kontroli sporządzono protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.  

 
 
Głosowanie za przyjęciem  protokołu z kontroli w Gdańskich Nieruchomościach. 
 

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 - - wstrzymał się 

 

Protokół został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
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PUNKT 2 

Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli prawidłowości gospodarowania 
środkami publicznymi w Biurze Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie budowania 
marki Miasta i marketingu w 2020 roku (kontrola IV kwartał). 
________________________________________________________________________ 
Radny Michał Hajduk – wiceprzewodniczący Komisji, przewodniczący zespołu 
kontrolnego 
Powiedział, że kontrola została przeprowadzona w formie on-line ze względu na 
sytuację epidemiologiczną spowodowaną Sars-cov 2. Drogą meilową otrzymali 
niezbędne materiały. Dodał, iż zaplanowane wydatki w Biurze Prezydenta w całości 
na 2020 rok wyniosły 16.103.786 zł, wykonanie na poziomie 90,4% czyli 14.557.712,94 
zł. W temacie przeprowadzonych działań w zakresie marki Miasta i marketingu to 
można wyróżnić 60 zleceń dotyczących promocji miasta, 19 kampanii promujących 
gdańskie wydarzenia, 19 działań promocyjnych np. podziel się 1% oraz 400 wydarzeń 
promujących organizowane przez miasto bądź w których miasto brało udział. 
Przykłady, które organizował Referat Marki Miasta to były wszystkie działania 
związane z promocją marki Gdańska, które polegały na przygotowaniu kampanii 
promocyjnych, informacyjnych miasta np. Gdańsk bez plastiku. Ponadto 
organizowano działania przez ogrodnika miejskiego, realizowano działania 
promocyjne np. obchody grudnia 70, 40-lecie porozumień sierpniowych. 
Podsumował, że podczas prac zespołowych zostały przeprowadzone rozmowy  
z pracownikami, przeanalizowane otrzymane materiały. W toku prac zespołu 
kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli. Po 
zapoznaniu się z protokołem Biuro Prezydenta nie wniosło żadnych uwag.  
Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach.  

 
 
Głosowanie za przyjęciem  protokołu z kontroli w Biurze Prezydenta Miasta 
Gdańska.  
 

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 - - wstrzymał się 

 

Protokół został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 
 
 

PUNKT 3 
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na 2022 rok. 
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________________________________________________________________________ 
Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska 
Powiedział, że projekt uchwały został wysłany członkom komisji meilem.  
 
 
 

Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na 2022 rok. 
 

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 - - 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.  
 
 
 

PUNKT 4 
Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja. 
________________________________________________________________________ 
Radny Andrzej Skiba – członek Komisji 
Uzupełnił kwestię wstrzymania się od głosów odnośnie Gdańskich Nieruchomości oraz 
marki Miasta, a mianowicie nie ma zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 
kontroli. Wstrzymanie od głosu warunkowane jest tym, że niezależnie od działań 
komisji, w ramach interpelacji czy mandatu radnego dokonuje co jakiś czas pewnej 
kontroli wydatków. Ma zastrzeżenia nieco do legalności wydawania środków, 
zasadności niektórych przedsięwzięć.  
 

Radny Michał Hajduk – wiceprzewodniczący Komisji 
Zadał pytanie czy planowane jest jeszcze jakieś spotkanie przed końcem roku 2021.  
 

Radny Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska 
Odpowiedział, że jest to ostatnie spotkanie komisji w roku 2021.  
 

Nie zgłoszono więcej  spraw, w związku z  czym przewodniczący Komisji Kazimierz 
Koralewski stwierdził wyczerpanie porządku  obrad, sprawdził obecność wśród 
członków komisji. 
 
 
 

Lp.  Nazwisko i imię Funkcja  Koniec obrad 

1. Kazimierz Koralewski  Przewodniczący Obecny 

2. Hajduk Michał Wiceprzewodniczący Obecny 

3.  Dunajewska Beata Członek Komisji Obecna 
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4. Kłos Krystian Członek Komisji Obecny 

5. Oleszek Bogdan Członek Komisji Obecny 

6. Skiba Andrzej Członek Komisji Obecny 
 
 
 

Na tym posiedzenie zakończono 15:45 

                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                          Komisji Rewizyjnej RMG 
  
                                                                                        /-/ Kazimierz Koralewski   
 
 
Protokół sporządziła: 
Agnieszka Witkowska 
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  


