
PROTOKÓŁ 

KOMISJI REWIZYJNEJ 

Gdynia, 10 czerwca 2015 r. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie sprawozdań finansowych dot. realizacji budŜetu w roku 2014. 

2. Przyjęcie stanowiska w sprawie udzielenia Prezydentowi absolutorium. 

3. Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w spr. skargi na działanie kierownika ABK Nr 

4. 

4. Ustalenie w sprawie stałego terminu posiedzeń Komisji Rewizyjnej.  

 

 

Ad 1. 

Goszczący na posiedzeniu Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przywołał przepis 

ustawowy nt. sposobu procedowania Komisji Rewizyjnych nad kwestią udzielenia 

absolutorium.  

 

Przewodniczący komisji, r. Stanisław Borski, odczytał opinie (wyniki głosowań) 

poszczególnych komisji RMG nt.  dokumentów finansowych, związanych z realizacją 

budŜetu w roku 2014. 

 

Do przedłoŜonych sprawozdań i informacji nt. stanu mienia komunalnego nie zgłoszono 

uwag ani pytań – wszyscy członkowie komisji uczestniczyli w prezentacji dokumentów i 

dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji branŜowych rady.  

 

Wyniki głosowań: 

  

Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu za rok 2014 wraz z dokumentem RIO w 

Gdańsku, tj. uchwałą w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta 

Gdyni za 2014 rok, zaopiniowano pozytywnie: 4/0/2 

 



Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią i raportem uzupełniającym opinię 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni, za rok obrotowy 

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., zaopiniowano pozytywnie: 4/0/2 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni została zaopiniowana 

pozytywnie: 5/0/1 

 

Ad 2. 

 

Członkowie komisji  zdecydowali o skierowaniu wniosku rekomendującego Radzie 

Miasta Gdyni udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za wykonanie 

budŜetu w roku 2014.  

PowyŜsze stanowisko przyjęto nast. stosunkiem głosów: 4/0/2 

 

Ad 3. 

Członkowie komisji zapoznali się z przedłoŜoną dokumentacją związaną ze skargą  p. 

[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Katarzyna 

Manikowska, inspektor w Biurze Rady Miasta Gdyni] na działanie kierownika ABK Nr 4 

(dokumenty zarchiwizowane), nie znajdując podstaw do uznania skargi za zasadną.  

Projekt uchwały rekomendujący odrzucenie skargi zaopiniowano jednogłośnie 

pozytywnie: 8 gł. za. 

 

Ad 3. 

Ustalono, Ŝe komisja zbierać się będzie co miesiąc, po obradach RMG.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej  

Stanisław Borski 

 

 

Na podstawie stenogramu opracowała: 

insp. Zofia Kostrzewska 



 

 


