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BRMG.0012.85.2022.KR 

 
PROTOKÓŁ NR  32-6/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyła się 24 października 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. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej 
uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 
2022 rok – druk nr. 1425. 
Przedstawia:  przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 
 

PUNKT 1. 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do 

badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2022 rok  

– druk nr. 1425. 

 
 
 

Oryginał  projektu  uchwały znajduje się  przy  protokole  z  sesji  Rady  Miasta 
Gdańska z  27 października  2022 r.  BRMG.0006.270.2022. 
 
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem mówiąc, iż przedmiotem 

uchwały jest zatwierdzenie wyboru firmy audytorskiej wybranej w wyniku wolnej 

ręki do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego gminy Miasta Gdańska 
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za 2022 rok. Firmą tą jest Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. 

z o.o. z ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk. Jest to podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, wpisany na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych 

Rewidentów pod numerem 519. Dodatkowo podkreśliła, iż ta firma od lat prowadzi 

audyt sprawozdań finansowych miasta, na podstawie wybranej próby, wskazanych 

jednostek. Przez szereg lat ta firma z audytowała niemal 100% wszystkich jednostek. 

Umowa z tą firmą będzie zawarta na 1 rok, do wysokości wartości 130 tyś zł. netto. 

Osobiście rekomenduje wybranie tej firmy i zatwierdzenie wyniku przetargu 

ponieważ jest to bardzo solidna firma, bardzo mocno bada i kontroluje sprawozdania 

miasta dając wytyczne do ewentualnych poprawek lub do udoskonalenia dlatego 

zasadnym jest wyrażenie zgody na wybór tej akurat firmy.  

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska 
Zadał pytanie w jakim trybie to postępowanie przeprowadzono.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że było to postępowanie w trybie z wolnej ręki, czyli do 130 tyś zł.  
 
Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska 
Poprosił o doprecyzowanie czy rozesłano oferty czy było to po prostu konkretnie do 
tej firmy złożone. Dodał, że nie przypomina sobie uchwały z 2018 roku, z tego co 
tylko pamięta obligowała do przeprowadzenia postępowania każdorocznie  
i w związku z tym zdziwiłby się, że wpłynęła tylko jedna oferta.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że skierowane to było konkretnie do tej jednej firmy.  
 
Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska 
Odniósł się jeszcze do tematu ceny audytu, a mianowicie czy w uzasadnieniu nigdy 
nie było jej wpisywanej. 
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że nie pamięta czy była ona wpisywana. W tym przypadku wybór na 
jeden rok był uzasadniony tą konkretną ceną. Kończąc i podsumowując audyt  
w bieżącym roku, Pani która prowadzi tę firmę zakomunikowała, że nie jest w stanie 
za te pieniądze które dotychczas otrzymywała realizować w kolejnych latach. Z tego 
co kojarzy to było ok. 90 tyś zł netto, teraz ta oferta jest na 130 tyś zł. Obecnie cena 
rynkowa jest na ok. 180-200 tyś zł rocznie.  
 
Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Gdańska 
Dopytał jeszcze czy nie było by celowe rozesłać nawet w granicach Trójmiasta do 
kilku firm i zebrać oferty.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
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Odniosła się mówiąc, że w tym roku tego nie zrobili ale w przyszłym roku będą 
zmuszeni, będzie duże postępowanie na co najmniej 2 lata przy założeniu że będzie 
wybierana nowa firma. Pani obecnie prowadząca firmę jest w wieku emerytalnym  
i uprzedziła, że prawdopodobnie będzie wycofywała się z tego typu usług. W związku 
z tym na przyszły rok zdecydowano się jeszcze na to stowarzyszenie, ale pod koniec 
przyszłego roku prawdopodobnie przyjdą z wnioskiem o normalny przetarg na co 
najmniej 2 lata.  
 
Radny Andrzej Skiba – członek komisji  
Zwrócił się do Pani Skarbnik mówiąc, że jak dobrze zrozumiał to w poprzednich 
latach konkretnie ten podmiot w przedstawionym wcześniej trybie zajmował się 
kwestią audytu.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że tak. W pierwszym postępowaniu w 2017 roku to był zrobiony 
normalny przetarg, wtedy umowa była zawierana na 2 lata, gdyż takie jest minimum, 
później aneksami rozszerzano o kolejne lata. W tej chwili jest to nowa umowa, ale 
tylko na jeden rok.  
 
Radny Andrzej Skiba – członek komisji  
Dopytał jeszcze jakie były argumenty najważniejsze, jeżeli chodzi o to, aby robić 
aneksy a nie np. zastanowić się nad rozpisaniem sprawy w inny sposób czyli normalny 
konkurs ofert.  
 
Pani Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska 
Powiedziała, że 2 lata temu była epidemia, były bardzo ograniczone możliwości 
robienia przetargów tak więc to był podstawowy i koronny argument żeby rozszerzyć 
umowę w formie aneksu. Ustawa daje takie prawo, aby rozszerzyć o 2 lata umowę.  
 
 
Więcej głosów w dyskusji nie było, w związku z tym przewodniczący Komisji 
przystąpił do głosowania. 
 
USTALENIA KOMISJI  - OPINIA:  
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw Wstrzymujący się 

1. Koralewski Kazimierz  - - wstrzymał się 

2. Hajduk Michał za - - 

3. Dunajewska Beata  za - - 

4. Oleszek Bogdan za - - 

5. Kłos Krystian  za - -  

6. Skiba Andrzej - - wstrzymał się 
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Komisja po wysłuchaniu  informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Izabela Kuś , 
Skarbnika Miasta, 4 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” -  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.  
 
Opinia 32-6/6-2/2022 znajduje się przy sprawie  BRMG-S.0006.270.2022 
 
 

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. 15:50. 
 
 
                                                                                            Przewodniczący  
                                                                                     Komisji Rewizyjnej RMG 
 
 
                                                                                    /-/ Kazimierz  Koralewski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
 
Agnieszka Witkowska  

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  


