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BRMG.0012.135.2019.KR-I

PROTOKÓŁ NR 10-8/2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 28listopada 2019 r.
Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 14:15
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 (siedmiu) 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. Przedstawił porządek posiedzenia, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego porządku, do którego nie wniesiono uwag i jednogłośnie - 6
głosami za – został przyjęty.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie kwestii dotyczących wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego
przy ul. …* zawartych w piśmie z dnia 11.09.2019r. oraz zapoznanie się ze
stanowiskiem Prezydenta w tej sprawie.
2. Omówienie wyników kontroli: Realizacja usług opiekuńczych zlecanych w
drodze konkursów podmiotom niepublicznym przez MOPR w 2018r.
Zapoznanie się z protokołem z kontroli, stanowiskiem kierownika jednostki
kontrolowanej oraz sporządzenie zaleceń pokontrolnych.
3. Omówienie wyników kontroli: Realizacja projektów budżetu obywatelskiego
w 2018 rok.
Zapoznanie się z protokołem z kontroli, stanowiskiem kierownika jednostki
kontrolowanej oraz sporządzenie zaleceń pokontrolnych.
4. Propozycje tematów kontroli Komisji Rewizyjnej RMG na rok 2020.
5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.
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PUNKT 1
Omówienie kwestii dotyczących wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul.
….* zawartych w piśmie z dnia 11.09.2019r. oraz zapoznanie się ze stanowiskiem
Prezydenta w tej sprawie.
Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji
Komisja otrzymała wyjaśnienia od Prezydent Miasta, z którymi się zapoznała. Czy są jakieś
wątpliwości do tych wyjaśnień? Są tutaj obecni przedstawiciele Prezydenta i czy członkowie
Komisji mają do nich pytania? Nie widzę. Wnioski? Nie widzę.
Komisja zapoznała się z pismem oraz wyjaśnieniem Prezydenta w tej sprawie.
Podsumowując, jest to wystarczający materiał, żeby ocenić, że należy dalej się przyglądać
sytuacji w tym lokalu. My jako radni też będziemy tej sytuacji się wnikliwie przyglądać i
jeżeli pojawia się nowe przesłanki to bardzo prosimy o sygnał w tej sprawie. Uważam, że te
materiały, które nam dostarczono są w zupełności wystarczające, aby się z tą sytuacją
zapoznać.
Wobec powyższego proszę o upoważnienie przewodniczącego Komisji do odpisania na pismo,
które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej i na tym procedowanie tego punktu zamkniemy.
Kto jest za takim upoważnieniem? - za 6 głosów, jednogłośnie.

PUNKT 2
Omówienie wyników kontroli: Realizacja usług opiekuńczych zlecanych w drodze
konkursów podmiotom niepublicznym przez MOPR w 2018r.
Zapoznanie się z protokołem z kontroli, stanowiskiem kierownika jednostki
kontrolowanej oraz sporządzenie zaleceń pokontrolnych.
Radna Beata Dunajewska – członek Komisji, przewodnicząca zespołu kontrolnego
omówiła przebieg i ustalenia przeprowadzonej kontroli, co zawarte jest w protokole z
kontroli. Pani Dyrektor MOPR nie wnosi uwag do sporządzonego protokołu.
Zespół kontrolny ma parę uwag, które chciałby wyartykułować w zaleceniach pokontrolnych.
Uwagi te jednak nie dotyczą stricte MOPR, tylko całego obszaru. Zaproponowała, że uwagi
dotyczące całości działalności, przedstawi na piśmie na następnym posiedzeniu Komisji i
poprosi o przyjęcie ich jako zaleceń pokontrolnych.
Pani Małgorzata Niemkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Może nie jako zalecenia, ale rekomendacje dalszego działania. Jak zauważono w trakcie
kontroli, mówiliśmy aby się zastanowić nad sposobem rekrutacji, pozyskiwania opiekunów i
zachęcania ich. Stawki dla opiekunów wzrosły o 10 zł i jest to wysoka podwyżka, a mimo to
nie nastąpił ogromny przypływ kadry. Jest odrobinę spokojniej niż w roku ubiegłym, ale nie
spowodowało to takiej sytuacji, jakiej się spodziewaliśmy. Ta nieprzewidywalność związana
z dużym napływem osób do usług opiekuńczych powoduje to, że nie możemy tego
precyzyjnie oszacować. Stąd prośba, żeby zwiększyć próg możliwości ruchów finansowych,
bo nie tyle jest nam znaleźć środki, co ograniczenia umowy nam nie pozwalają.
Radna Beata Dunajewska – członek Komisji, przewodnicząca zespołu kontrolnego
Czy mam teraz formułować wspomniane rekomendacje, czy będziemy o tym mówić na
następnym posiedzeniu?
Radny Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji
Bardzo dziękuję Pani dyrektor za przybycie na nasze posiedzenie i dodatkowe wyjaśnienia.
Jeżeli będą jakieś rekomendacje ze strony zespołu kontrolnego to bardzo proszę o
przedstawienie ich na najbliższym posiedzeniu Komisji.
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Jeśli nie ma więcej głosów w dyskusji to stwierdzam, że Komisja przyjęła do wiadomości
protokół z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

PUNKT 3
Omówienie wyników kontroli: Realizacja projektów budżetu obywatelskiego w 2018
rok.
Zapoznanie się z protokołem z kontroli, stanowiskiem kierownika jednostki
kontrolowanej oraz sporządzenie zaleceń pokontrolnych.
Radny Krystian Kłos – wiceprzewodniczący Komisji, przewodniczący zespołu
kontrolnego omówił przebieg i ustalenia z przeprowadzonej kontroli, co zawarte jest w
protokole z kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej – dyrektor Biura Prezydenta nie
wnosi uwag do protokołu i sposobu przeprowadzenia kontroli.
Komisja nie zgłosiła uwag do zaprezentowanego protokołu z kontroli, zespół kontrolny nie
zaproponował żadnych zaleceń pokontrolnych, w związku z tym przewodniczący Komisji
stwierdził przyjęcie przedłożonego protokołu z kontroli do wiadomości i wyczerpanie tego
punktu posiedzenia.

PUNKT 4
Propozycje tematów kontroli Komisji Rewizyjnej RMG na rok 2020.
Radny Andrzej Skiba – członek Komisji zgłosił temat kontroli:
Kontrola w Gdańskim Ośrodku Sportu – kontrola w zakresie umów zleconych podmiotom
zewnętrznym w roku 2019. Termin przeprowadzenia kontroli luty - marzec 2020r.
Radna Beata Dunajewska – członek Komisji
Kontrola realizacji programów profilaktycznych zlecanych przez WRS - Gminną Komisję
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych - termin kontroli wrzesień 2020 r.
Ciekawym programem jest program wspierania prokreacji – Gdański Program Wspierania
Prokreacji.
Komisja zobowiązała panią Beatę Dunajewską do sprecyzowanie powyższych tematów
kontroli i przedstawienia ich na najbliższym posiedzeniu kontroli.
Przewodniczący zaapelował do członków komisji o podanie tematów kontroli na rok 2020
– w terminie do najbliższego posiedzenia Komisji tj. do 10 grudnia 2019r.

PUNKT 5
Sprawy wniesione, wolne wnioski.
W punkcie tym nie zgłoszono żadnych spraw, w związku z czym przewodniczący Komisji
stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.
Na tym posiedzenie zakończono 16:45.
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG
Kazimierz Koralewski

*podlega ustawie o ochronie danych osobowych.
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