
PROTOKÓŁ 

KOMISJI REWIZYJNEJ] 

Gdynia, 31 marca 2015 r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie skargi dot. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

2. Zapoznanie się z zarzutami 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] dot. działalności [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], pani [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]. 

 

 

Ad 1. 

Skarga pp. [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] dot. załatwienia przez 

Prezydenta Miasta Gdyni wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz odwołania go ze stanowiska: 

 

Po zapoznaniu się z dostarczonymi komisji dokumentami związanymi z przedmiotem skargi, 

członkowie komisji jednogłośnie zdecydowali o uznaniu skargi za bezzasadną – 8 gł. za 

odrzuceniem skargi.  

Komisja zdecydowała o wniesieniu stosownego projektu uchwały w przedmiotowej sprawie 

pod obrady RMG, na kwietniowej sesji.  

 

Ad 2. 



Zdaniem radnego T. Szemiota zarzut dot. rzekomych nieprawidłowości w dysponowaniu 

środkami wygranymi w konkursach, powinien być rozpatrzony przez komisję pod kątem 

problematyki moralno - etycznej. 

 

Radny Paweł Brutel poinformował o wpłynięciu zawiadomienia o rzekomych 

nieprawidłowościach i związanych z tym dokumentów do Komisji Samorządności Lokalnej i 

Bezpieczeństwa. Radny stwierdził, Ŝe nie widzi przesłanek do zajmowania się tematem stricte 

samorządowym przez Komisję Rewizyjną.  

 

Z powyŜszą opinią nie zgodziła się radna Mirosława Król informując o złoŜonej przez siebie 

dwa lata temu interpelacji do Wiceprezydenta M. Gucia, dotyczącej przedmiotowej sprawy. 

W odpowiedzi Wiceprezydent stwierdził, informowała dalej radna Król, iŜ nie widzi podstaw 

dla uznania zarzutów za uzasadnione.  

Zdaniem radnej, w świetle zarzutów formułowanych przez 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] konieczne jest podpisywanie przez wygrywających konkursy stosownych 

oświadczeń, w celu wykluczenia nieprawidłowości.   

 

Przewodniczący St. Borski zwrócił uwagę, Ŝe do Komisji Rewizyjnej nie wpłynął wniosek 

uzasadniający procedowanie w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie 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], dot. rzekomych nieprawidłowości, wpłynęło do 

Prokuratury Rejonowej, ale nie jest jeszcze znany wynik postępowania. 

 

Zdaniem radnego J. Kłoska komisja powinna sprawdzić zasadność zarzutów 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].  

 

Radny M. Wołek wskazał na brak konkretnych rozstrzygnięć w sprawie. Do procedowania 

nad systemem wyboru wykonawców dla rad dzielnic najbardziej kompetentna, zdaniem 

radnego, jest Komisja Samorządności.  



 

Przewodniczący St. Borski podzielił opinię, Ŝe procedowanie w przedmiotowej sprawie, na 

obecnym etapie, powinno mieć miejsce w gronie członków Komisji Samorządności. Obecnie 

brak jest przesłanek uzasadniających zajęcie się tematem przez Komisję Rewizyjną.  

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Borski 

 

Opracowała: 

insp. Zofia Kostrzewska 


