
1 
 

BRMG.0012.69.2022.KR-I 

 
PROTOKÓŁ NR  31-5/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyła się 20 września 2022 r. zdalnie 

 
 
Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  15:30. 
 
Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
protokołu. 

Lista obecności innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. 

Na stan 6 (sześciu) 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, który powitał wszystkich obecnych, 
przedstawił porządek obrad, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, do 
którego nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 6 głosami za. 

Porządek posiedzenia: 
 

1. Omówienie wyników kontroli  realizacji projektów realizowanych przez domy 
sąsiedzkie finansowanych ze środków miasta Gdańska. 
Kontrola III kwartał 
 

2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli stanu realizacji 
zadań powierzonych Straży Miejskiej w ramach Eko Patrolu.   
Kontrola IV kwartał. 
 

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski. 
 

PUNKT 1 
Omówienie wyników kontroli realizacji projektów realizowanych przez domy 
sąsiedzkie finansowanych ze środków miasta Gdańska. Kontrola III kwartał 

 
 
Radny Michał Hajduk – wiceprzewodniczący Komisji, przewodniczący zespołu 
kontrolnego 
Powiedział, że skontrolowano Wydział Rozwoju Społecznego w zakresie projektów 
realizowanych przez domy sąsiedzkie finansowanych ze środków miasta Gdańska. 
Dodał, iż informacji udzielił Pan Michał Zorena pełniący obowiązki Kierownika 
Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych. W roku 2022 funkcjonuje 17 
Domów Sąsiedzkich oraz 5 Klubów Sąsiedzkich zlokalizowanych w różnych dzielnicach 
Gdańska. W protokole umieszczona jest mapa dotycząca lokalizacji tych domów oraz 
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tabelka zawierająca nazwę oferenta, nazwę zadania, całkowitą kwotę dotacji, 
dotacji w roku 2023 i w 2024, termin realizacji zadania.  
 

Dopowiedział, że podczas prac Zespołu Kontrolnego zostały przeprowadzone 
rozmowy z pracownikami oraz przeanalizowane otrzymane materiały. W toku prac 
Zespołu nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli.  

 

Członkowie komisji nie mieli żadnych uwag i przyjęli omawiany protokół z kontroli 
realizacji projektów realizowanych przez domy sąsiedzkie finansowanych ze środków 
miasta Gdańska 
 
 
 

PUNKT 2 
Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli stanu realizacji zadań 

powierzonych Straży Miejskiej w ramach Eko Patrolu.  Kontrola IV kwartał. 

 
 

W wyniku krótkiej dyskusji Komisja, bez uwag, jednogłośnie 6 głosami za – powołała 
zespół kontrolny w składzie: 
 

• Radny Bogdan Oleszek            -  przewodniczący zespołu 

• Radna Beata Dunajewska        -  członek  zespołu 

• Radny Andrzej Skiba               -  członek  zespołu 
 
do przeprowadzenia kontroli w Biurze Prezydenta dotyczącym realizacji 
programów współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
projektów kultury. 
 
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 - - 

 
 
Kontrola zostanie wykonana w IV kwartale 2022r.  
 
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. 
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PUNKT 3 
 
Sprawy wniesione, wolne wnioski 

 

Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski poinformował, iż do komisji 
wpłynęło pismo ze Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa 
Pomorskiego w sprawie oburzenia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia 
komendantowi. Następnie wpłynęła odpowiedź od Prezydenta w tej sprawie. Kolejne 
pismo z tego związku z wnioskiem o doprowadzenie do usunięcia Zarządzenia 
Komendanta SM w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli 
wewnętrznej SM w Gdańsku zwrotów upoważniających funkcjonariuszy 
mundurowych SM do pracy w cywilu – decyzją Przewodniczącego są to pisma do 
wiadomości komisji. W IV kwartale będzie kontrola w Straży Miejskiej więc może 
komisja uzyska więcej informacji. Następne pismo wpłynęło z RIO dotyczące 
wystąpienia pokontrolnego oraz pismo z uchwałą nr 135/p211/B/I/22 w sprawie 
opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Gdańska informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku – również decyzją 
Przewodniczącego są to pisma do wiadomości komisji i do wglądu do oryginału  
w Biurze Rady Miasta Gdańska.  

Radny Bogdan Oleszek – członek komisji  
Powiedział, iż uczestniczył w odprawie Straży Miejskiej z Prezydentem Borawskim. 
Na spotkaniu tym była mowa na temat podwyżki. Prezydent Borawski powiedział, iż 
w najbliższym czasie pracownicy otrzymają propozycję jak będą wyglądały 
podwyżki.  
 
Kazimierz Koralewski – przewodniczący komisji 
Dopytał czy na tym spotkaniu była mowa o wielkości budżetu dla Straży Miejskiej na 
przestrzeni ostatnich lat.  
 
Radny Bogdan Oleszek – członek komisji  
Odpowiedział że nie, głównie była mowa o podwyżkach płac. Obietnica jest, że będą 
pensje zwiększone. 
 
 

Przewodniczący Komisji  Kazimierz Koralewski sprawdził obecność członków  
Komisji – obecność potwierdzili wszyscy  członkowie  Komisji, zgodnie z listą 
obecności.  

Więcej spraw nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie 
porządku  i zamknął posiedzenie – godz. 15:45. 
 
 
                                                                                            Przewodniczący  
                                                                                     Komisji Rewizyjnej RMG 
 
                                                                                    /-/ Kazimierz  Koralewski  
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Witkowska  

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  


