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BRMG.0012.94.2022.KR 

 

PROTOKÓŁ NR  33-7/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyła się 15 listopada 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. Tematy  kontroli  Komisji Rewizyjnej na rok 2023. 

2. Ustalenie trybu pracy komisji. 

3. Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

 

PUNKT 1. 

Tematy  kontroli  Komisji Rewizyjnej na rok 2023. 

 

 

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Poprosił o zgłaszanie propozycji tematów dotyczących 2023 roku.  

 

Radny Krystian Kłos – członek komisji 

Powiedział, że zawsze komisja skupiała się na kontrolach miejskich w związku z tym 

zaproponował kontrolę w spółce miejskiej pod względem wydatków za rok poprzedni.  
 

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Odniósł się do poprzednika mówiąc, iż kontrola spółek miejskich to jest zawsze dylemat 

gdyż jest kontrola pośrednia. Czyli komisja zwraca się do Prezydenta i jeśli chodzi np.  

o spółki komunalne to akurat Prezydent ma możliwość wglądu bezpośrednio  
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w dokumenty spółki. Dodatkowo powiedział, że w II kwartale są zawsze statutowe 

kontrole i to powinno wystarczyć. Należy ustalić kontrole na I, III i IV kwartał.  

 

Radna Beata Dunajewska – członek komisji  

Zgłosiła kontrolę merytoryczną i finansową bieżącej działalności Instytutu Kultury 

Miejskiej na I kwartał.  
 

Radny Andrzej Skiba – członek komisji 

Zgłosił kontrolę w Wydziale Gospodarki Komunalnej w kwestii zmienionych zasad jeśli 

chodzi o przyznawania mieszkań, lokali gminnych, komunalnych i socjalnych.  
 

Radny Krystian Kłos – członek komisji 

Zatytułował temat dotyczący WGK. Kontrola z zakresu przydzielania mieszkań 

komunalnych i socjalnych za rok 2022. 

 

Radny Andrzej Skiba – członek komisji 

Wyjaśnił dlaczego taki temat, gdyż pojawiają się ludzie, którzy nie do końca ten system 

rozumieją. Warto by było mieć kilka przykładów, że jest to kwestia systemu punktowego. 

Wnioski wyjdą po kontroli, być może będzie trzeba jakieś modyfikacji dokonać np. z uwagi 

na szczególny stopień niepełnosprawności itp. Dodał, iż można by było również dopisać, 

że mieszkań komunalnych, socjalnych i mieszkań z zasobu Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego. Będzie to kontrola III kwartału. Cały tytuł brzmi: Kontrola z zakresu 

przydzielania mieszkań komunalnych,  socjalnych oraz mieszkań z zasobu Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego za rok 2022.  

 

Radna Beata Dunajewska – członek komisji  

Zaproponowała kontrolę na IV kwartał w WRS, a mianowicie funkcjonowanie Gdańskich 

Domów dla Dzieci. 
 
 

Komisja w przypadku uznania konieczności przeprowadzi kontrole doraźne.  

 
Głosowanie za przyjęciem  w/w tematów kontroli na 2023 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 - - 

 

Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła plan kontroli na 2023 rok.  
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PUNKT 2 

 

Ustalenie trybu pracy komisji. 

 

 

Radny Andrzej Skiba – członek komisji  

Zaproponował bezterminowy tryb obrad na czas trwania epidemii, jeśli zostanie on 

zniesiony to z automatu trzeba będzie się spotykać stacjonarnie. Wydaje mu się, że wolą 

większości komisji jest to, że tak długo jak to będzie możliwe, kierując się obiektywnymi 

kryteriami, prowadzić zdalne posiedzenia do końca kadencji.  

 

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zaproponował uchwałę dotyczącą trybu pracy komisji.  

 

 

Uchwała Nr 3/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

w sprawie ustalenia zdalnego trybu obradowania 

 

Na podstawie art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Komisja Rewizyjna postanawia obradować w trybie zdalnym, z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość, do zakończenia aktualnej kadencji Rady 

Miasta Gdańska, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

        Przewodniczący  

 Komisji Rewizyjnej 

 

           Kazimierz Koralewski  

 

 

Głosowanie za przyjęciem  w/w projektu uchwały Komisji Rewizyjnej. 
 

LP. Nazwisko i imię za Przeciw Wstrzymujący 
się 

1. Koralewski Kazimierz za -  - 
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2.  Hajduk Michał  za - - 

3.  Dunajewska Beata za - - 

4. Kłos Krystian za - - 

5. Oleszek Bogdan  za - - 

6. Skiba Andrzej za - - 

 

Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” przyjęła projekt uchwały dotyczący trybu pracy 

komisji.  

 

 

 

PUNKT 3 

 

Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

 

Przewodniczący Komisji  Kazimierz Koralewski sprawdził obecność członków  Komisji 

– obecność potwierdzili wszyscy  członkowie  Komisji, zgodnie z listą obecności.  

Spraw nie zgłoszono, w związku z tym Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku   

i zamknął posiedzenie – godz. 16:10. 

 

 

                                                                                            Przewodniczący  

                                                                                     Komisji Rewizyjnej RMG 

 

                                                                                     /-/ Kazimierz  Koralewski  

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Agnieszka Witkowska  

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  


