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BRMG.0012.102.2022.KR 

 

PROTOKÓŁ NR  34-8/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyła się 6 grudnia 2022 r. zdalnie 

 

 

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie  15:30. 

 

Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 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 2 do niniejszego protokołu, do którego nie 

wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 6 głosami za. 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli stanu realizacji zadań 

powierzonych Straży Miejskiej w ramach Eko Patrolu. 

2. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na 2023 rok. 

3. Sprawy wniesione, wolne  wnioski, korespondencja. 

 

 

PUNKT 1. 

Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli stanu realizacji zadań powierzonych 

Straży Miejskiej w ramach Eko Patrolu. Kontrola IV kwartał.  

 

Radny Bogdan Oleszek – członek komisji  

Powiedział, iż przeprowadził kontrolę w zakresie stanu realizacji zadań powierzonych 

Straży Miejskiej w ramach Eko Patrolu. Informacji udzieliła Pani Agnieszka Grabowska – 

zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku oraz Pan Patryk Punsewicz – główny 

księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku. Dodał, iż 01 kwietnia 2020 roku w strukturze Straży 

Miejskiej w Gdańsku utworzony został Referat Ekologiczny, który posiada 24 etaty 

(kierownik, z-ca kierownika, 22 strażników) i składa się z trzech sekcji: 

• Sekcja Ochrony Środowiska – 8 strażników  

• Sekcja Kontroli Odpadów – 8 strażników 

• Sekcja Ochrony Zwierząt – (od lutego 2022 roku) 6 strażników. 

 



2 
 

Do głównych zadań poszczególnych sekcji należą: 

 

- Sekcja Ochrony Środowiska: sprawy z zakresu ochrony środowiska, przy współpracy 

z jednostkami i komórkami organizacyjnymi miasta Gdańska oraz innymi podmiotami 

odpowiedzialnymi za ochronę środowiska (kontrole paliw oraz urządzeń grzewczych 

w zakresie spalania odpadów, pobieranie próbek popiołów do badań, kontrole 

odprowadzania ścieków z posesji, egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości 

obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, lokalizowanie miejsc 

nagminnie zaśmiecanych, interwencje dotyczące łamania przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, monitorowanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (fotopułapki, dron) 

miejsc co do których istnieje podejrzenie popełniania wykroczeń wobec przepisów 

dotyczących ochrony środowiska w zakresie nieprawidłowej gospodarki odpadami  

i spalania odpadów); 

 

- Sekcja Kontroli Odpadów we współpracy  z Wydziałem Gospodarki Komunalnej realizuje 

zadania związane z kompleksową kontrolą gospodarki odpadami komunalnymi 

(egzekwowanie od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości  

i porządku wynikających z prawa krajowego i miejscowego, egzekwowanie obowiązku 

złożenia deklaracji na odbiór odpadów, egzekwowanie obowiązku segregacji odpadów, 

egzekwowanie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz 

utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym miejsca do gromadzenia 

odpadów, monitorowanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (fotopułapki) miejsc 

regularnych podrzutów odpadów); 

 

 - Sekcja Ochrony Zwierząt: reagowanie i podejmowanie interwencji w przypadku 

występowania zdarzeń z udziałem zwierząt na terenie miasta Gdańska oraz współpraca 

z jednostkami organizacyjnymi miasta Gdańska i innymi podmiotami działającymi na 

rzecz ochrony zwierząt (odławianie chorych lub rannych drobnych zwierząt dzikich  

i przewożenie ich do wyznaczonej kliniki weterynaryjnej, transport z kliniki weterynaryjnej 

zdrowych zwierząt dzikich w miejsce ich naturalnego bytowania, odławianie drobnych 

dzikich zwierząt na terenach miejskich w celu przeniesienia ich w miejsce ich naturalnego 

bytowania w przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia lub życia tych zwierząt, pomoc 

uwięzionym drobnym zwierzętom dzikim, przepędzanie dużych zwierząt dzikich  

w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz mienia ludzi, kontrole dobrostanu 

zwierząt, interwencyjne odebranie zwierzęcia właścicielowi w przypadku stwierdzenia 

znęcania się, interwencje dotyczące porzuconych i zbiegłych zwierząt domowych  

i egzotycznych, interwencje dotyczące zwierząt gospodarskich). 

 

Następnie przedstawił realizację oraz efekty zadań powierzonych w Straży Miejskiej  

w ramach Eko Patrolu. Powiedział między innymi, że było 4769 kontroli pod kątem 
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spalania odpadów, próbek do analizy było pobranych 101, wystawiono 52 mandaty na 

kwotę 25 500 zł oraz złożono 9 wniosków do sądu i 20 pouczeń. W sprawach dotyczących 

czystości i porządku przeprowadzono 2722 kontrole, 1692 kontrole w sprawach 

dotyczących działań ekologicznych i ochrony środowiska, 36 kontrole warsztatów 

samochodowych pod kątem pozbywania się odpadów.  W sprawach tych wystawiono 

1571 mandatów na kwotę 142 270 zł, 38 wniosków do sądu oraz 391 pouczeń.  

 

Przedstawił również koszty związane z wyposażeniem Referatu Ekologicznego, a w nich 

m.in. chwytaki dla zwierząt 4 szt. na kwotę 2906 zł, nosze i parawan weterynaryjny na 

kwotę 2162.78 zł, 3 szt. sieci weterynaryjnej za kwotę 2054 zł, dron i walizka w kwocie 7579 

zł, 13 z=szt. fotopułapek na kwotę 32112.70 zł, radiowóz ZOE – Sekcja Odpady 2 szt. – 

360361 zł, radiowóz VW – Sekcja Animals – 287990 zł, Radiowóz laboratorium – Sekcja OŚ 

– 550180.50 zł.  

 

Podsumował, iż w wyniku kontroli stwierdzono, że Straż Miejska wywiązuje się z zadań 

powierzonych jej w ramach Eko Patrolu. Każda z sekcji przedstawia efekty swoich działań 

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz przy współpracy z innymi jednostkami. 

Kontrolowany nie wniósł żadnych zastrzeżeń do protokołu.  

 

Członkowie komisji nie mieli żadnych uwag i przyjęli omawiany protokół z kontroli stanu 

realizacji zadań powierzonych Straży Miejskiej w ramach Eko Patrolu. Po jego podpisaniu 

przez Zespół kontrolny zostanie przekazany Prezydentowi i Przewodniczącej Rady Miasta 

Gdańska – do wiadomości i wykorzystania.    

 

 

 

PUNKT 2. 

 

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gdańska na 2023 rok. 

 

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 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 - - 
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5. Oleszek Bogdan  za - - 

6. Skiba Andrzej za - - 

 

Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

 

 

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. 15:45. 

 

 

 

  

                                                                                              Przewodniczący  

                                                                                                    Komisji Rewizyjnej RMG 

 

                                                                                                          /-/  Kazimierz  Koralewski  

  

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 

Agnieszka Witkowska  

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska  


